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SUNUù
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü÷e girecek 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar
Kanunu ve 6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu ülkemiz ticaret ve çalÕúma hayatÕ açÕsÕndan önemli yenilikleri içermektedir.
Halen yürürlükte bulunan 29.06.1956 tarih ve 6762 sayÕlÕ Türk Ticaret
Kanunu ile 22.04.1926 tarih ve 818 sayÕlÕ Borçlar Kanunu geliúen ekonomik
iliúkiler ve teknolojik ilerlemeler karúÕsÕnda çok yetersiz kalmÕútÕr.
Özellikle Avrupa Birli÷i’ne üye adayÕ konumunda bulunan ülkemizin,
Avrupa Birli÷i müktesebatÕna uyum sa÷lama gere÷i de bu KanunlarÕn çÕkarÕlmasÕnda önemli etken olmuútur.
Konfederasyonumuz getirilen yeni düzenlemelerin ülkemiz iú alemi ve
çalÕúma hayatÕ açÕsÕndan de÷erlendirilmesi amacÕyla 20-21 Eylül 2011 tarihlerinde østanbul’da “ÇalÕúma HayatÕ AçÕsÕndan Yeni Borçlar Kanunu ve
Ticaret Kanunu Semineri”ni düzenlemiútir.
Seminerimizde Akademisyenler tarafÕndan sunulan de÷erli tebli÷leri
kitap haline getirerek, ilgililerin faydasÕna sunmayÕ görev bildik.
Söz konusu iki Kanunun uygulama dönemine ÕúÕk tutmasÕ ve bazÕ sorunlu maddelerle ilgili ileride yapÕlacak de÷iúiklik çalÕúmalarÕnda kullanÕlabilmesi bakÕmÕndan, bu kitabÕmÕzÕn uygulayÕcÕlara ve di÷er ilgililere önemli
bir kaynak oluúturaca÷Õ düúüncesindeyiz.
Seminerimize katÕlan de÷erli tebli÷ sahiplerine, tartÕúmalar bölümünde
görüú ve önerilerini paylaúan tüm misafirlerimize bir kez daha teúekkür ederek, sunulan yayÕnÕn konuyla ilgili herkese katkÕ sa÷lamasÕnÕ diliyoruz.
SaygÕlarÕmÕzla,
Türkiye øúveren SendikalarÕ Konfederasyonu
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AÇILIù KONUùMALARI
AV. HAKKI KIZILOöLU (TøSK Hukuk Müúaviri) - SaygÕde÷er
konuklar, öncelikle Türkiye øúveren SendikalarÕ Konfederasyonu tarafÕndan
düzenlenen “ÇalÕúma HayatÕ AçÕsÕndan Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret
Kanunu Semineri”mize hoú geldiniz.
MalumlarÕ oldu÷u üzere geçti÷imiz 4 ve 14 ùubat tarihli Resmi Gazete’de yayÕmlanan 6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu ile 6098 sayÕlÕ Türk
Borçlar Kanunu’na iliúkin olarak düzenledi÷imiz bu seminerimizin benzeri
faaliyetler ileriki dönemde baúka yeni düzenlemeleri de içerecek úekilde
sürdürülecektir.
ùimdi açÕlÕú konuúmasÕnÕ yapmak üzere Türkiye øúveren SendikalarÕ
Konfederasyonu Yönetim Kurulu BaúkanÕ SayÕn Tu÷rul Kudatgobilik’i kürsüye davet ediyorum; buyurun BaúkanÕm.
TUöRUL KUDATGOBøLøK (TøSK Yönetim Kurulu BaúkanÕ)De÷erli arkadaúlarÕm, bu kongrenin, çalÕúmanÕn bu tarafÕnÕ baúlatmadan evvel de÷erli hocalarÕm SayÕn Özkorkut, SayÕn Tekinalp ve SayÕn BaúkanÕmÕz
Coúkun’u kürsüye davet ediyorum; buyurun efendim. Kürsüyü sizlersiz iúgal etmek bana zor geldi, sizin yanÕnÕzda olmak arzusuyla bunu yapÕyorum.
Çok de÷erli hocalarÕm, çok de÷erli baúkan arkadaúlarÕm, çok de÷erli
misafirler ve de÷erli konuklar; ülkemiz iú yerleri ve çalÕúma hayatÕ açÕsÕndan
fevkâlade önem arz eden Türk Ticaret Kanununun ve Borçlar Kanununun
masaya yatÕrÕlaca÷Õ bu seminerimizde sizleri aramÕzda görmekten duydu÷um memnuniyeti ifade ediyorum ve gerek úahsÕm adÕna, gerek Konfederasyonum Yönetim Kurulu adÕna hepinizi saygÕyla selamlÕyorum.
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü÷e girecek olan 6102 sayÕlÕ yeni
Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu, ülkemiz ekonomisi ve ticaretiyle çalÕúma hayatÕ bakÕmÕndan temel nitelikte iki Kanun. Her
iki Kanunun son derece kapsamlÕ olmasÕ nedeniyle de bu seminerde, bu çalÕúmamÕzda konuyu iki ayrÕ günde ele alaca÷Õz; bu yapÕlandÕrmaya lüzum
gördük, çünkü konunun geniú kapsamlÕ olmasÕ hepsini bir arada almayÕ
mümkün kÕlmadÕ. Bugün Ticaret Kanunu, yarÕn ise Borçlar Kanunu ile ilgili
konularÕ de÷erli HocalarÕmÕzÕn tebli÷leriyle dinleyece÷iz.
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1 Ocak 1957 tarihinde yürürlü÷e
girmiú olan Türk Ticaret Kanunu, 54 yÕllÕk çok ciddi bir zaman
sürecince Türkiye’ye hizmet
verdi. Dünyadaki geliúmeler,
Türkiye’nin dünya ekonomisinde
aldÕ÷Õ yer, teknolojideki de÷iúmeler, internetteki de÷iúmeler,
bilgi sistemindeki de÷iúmeler,
bütün bunlar Türk Ticaret ve
Borçlar YasasÕnÕn artÕk yeni baútan ele alÕnmasÕnÕ aúikâr hâle
getirmiúti. Bu nedenle Türkiye
Büyük Millet Meclisimiz, Hükümetin önerisi üzerine Medeni
Kanun, Ceza Kanunu ve øú Kanununda oldu÷u gibi, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun da yeniden ele alÕnÕp düzenlenmesini çalÕúmalarÕnÕn içine koydu. Gene malumlarÕnÕz oldu÷u üzere hem
Ticaret YasasÕ, hem Borçlar YasasÕ gerekli komisyonlardan geçip yüce
Meclisin huzuruna çÕktÕktan sonra dahi ciddi bir süre raflarda kaldÕ. Biz,
mütevazÕlÕktan uzaklaúmadan açÕkça söylemeliyim yedi sivil toplum örgütü,
Türk Ticaret YasasÕnÕn ve Borçlar YasasÕnÕn böyle uzak tutulmasÕnÕ içimize
sindiremedik ve gerek iktidar, gerek iki muhalefet partisi huzurunda ciddi
bir çalÕúma turu düzenledik, çalÕúma yaptÕk ve ülkemizin, Türk Ticaret YasasÕnÕn, yeni bir yasanÕn gücüne niçin ihtiyacÕ oldu÷unu, Türk ticaret âleminin, bu yasa olmadan ana eksenine niçin oturamayaca÷ÕnÕ uzun uzadÕya gerek iktidara, gerek muhalefete anlatmak durumunda kaldÕk. Bunu da, -gene
açÕk söylüyorum- sivil toplumun vazifelerinden biri olarak gördü÷ümüz için
yaptÕk. Gene çok úükranla karúÕlÕyorum ki, gerek iktidar, gerek muhalefet,
bizim bir miktar aracÕlÕ÷ÕmÕzla, “Go-between” yapmamÕzla ortaya çÕkan
bazÕ teknik meseleleri de (hangi paragraftan, kaç maddeden sonra söz alÕnaca÷Õ gibi) çözerek, bu KanunlarÕn yapÕlmasÕna çok ciddi bir úekilde katalizör
olduk, katkÕ verdik.
Avrupa Birli÷i’ne üyelik sürecinde TøSK ve di÷er teúkilatlar olarak
büyük çabalarÕmÕz var biliyorsunuz. 6762 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanununun
da, Avrupa Birli÷i’nin ticari úirketler, sermaye piyasasÕ, taúÕma ve sigorta
hukukuna iliúkin yönergelerine, tüzüklerine göre artÕk de÷iútirilmesi zorunlulu÷u do÷muútur. Di÷er taraftan, Türkiye’nin uluslararasÕ piyasalarÕn bir
parçasÕ olabilmesi için ve bu piyasalarda birebir rekabet edebilmesi için bu
-8-

kurumlara ve kurallara yer veren bir Ticaret YasamÕzÕn olmasÕ da aúikârdÕ.
DolayÕsÕyla, bütün bu arz etti÷im gerekçelerle hazÕrlanan 6102 SayÕlÕ
Kanunu hazÕrlayan Komisyonun BaúkanlÕ÷ÕnÕ üstlenen Hocam Profesör
Doktor Ünal Tekinalp’e ve Komisyonuna kalbi úükranlarÕmÕzÕ ve teúekkürlerimizi arz ediyorum. AynÕ teúekkürlerim, Borçlar Hukuku BaúkanlÕ÷ÕnÕ
yüklenen de÷erli Prof. Dr. Nevzat Koç Hocama da gidiyor; size de teúekkür
ve úükranlar sunuyorum. Çok büyük iú yaptÕnÕz ve yüce Meclis de, bu eksiksiz hazÕrladÕ÷ÕnÕz TasarÕlarÕ kanunlaútÕrarak, Temmuz 2012’de yürürlü÷e
girecek KanunlarÕmÕz ile bu boúlu÷u doldurmuú oldu.
6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununun içerdi÷i hükümler, özel hukuk
iliúkilerini düzenleyen pek çok farklÕ kanunu da etkiliyor. Kanun, özellikle
hizmet sözleúmeleri, bireysel sözleúmeler, çalÕúma hayatÕnÕn bütün bu özellikleri ve taúÕdÕ÷Õ önem nedeniyle bizim için de, yani çalÕúma hayatÕ için de
temel kanun niteli÷inde. Borçlar Kanunumuzun hizmet sözleúmelerine yönelik kÕsmÕnda yer alan olan düzenlemeler hem 4857 sayÕlÕ øú Kanununun
kapsÕmÕ dÕúÕnda kalan iúler için ve iúçiler için, hem de øú Kanunu ve di÷er
özel øú kanunlarÕnda hüküm bulunmayan kanunlar bakÕmÕndan bir boúluk
doldurmasÕ bakÕmÕndan da fevkâlade önemli. Örne÷in ceza koúulu veya ibra
ve rekabet yasa÷Õ, kiúisel verilerin kullanÕlmasÕ, iúçinin kiúili÷inin korunmasÕ gibi konularda, di÷er iú kanunlarÕnda hüküm bulunmadÕ÷Õ için Borçlar
Kanunu esas kanun noktasÕna geliyor. Ancak, 6098 sayÕlÕ yeni Borçlar Kanunumuzda, çalÕúmanÕn temelini oluúturan øsviçre Medeni Kanununun çevirileri sÕrasÕnda, øsviçre’de çalÕúma hayatÕnÕ düzenleyen ve Borçlar Kanununu
etkileyen di÷er düzenlemelerde ve bu düzenlemelere iliúkin temel dinamiklerde yeterince özenli davranÕlmadÕ÷Õ ortaya çÕkÕyor. Bunlar da, Türk çalÕúma mevzuatÕmÕzÕn mevcut dinamikleri arasÕnda gerekli ba÷lantÕlarÕ kurmak
mecburiyetinde oldu÷umuz konularÕn baúÕnda geliyor.
Yeni Türk Borçlar Kanununun hizmet sözleúmesiyle ilgili kÕsÕmlarÕnÕn
4857 sayÕlÕ øú Kanununda yer alan benzer hükümler ile iliúkilendirilmemiú
olmasÕ neticesinde de âdeta bir ara iú mevzuatÕ yaratÕldÕ.
Kanunun kabul ediliúi sÕrasÕnda iúçi ve iúveren kuruluúlarÕna resmi
olarak danÕúÕlmasÕnÕ beklerdik; maalesef bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi safhasÕnda olmadÕ. Biliyorsunuz, bu konuda ILO’nun 144 sayÕlÕ, “üçlü
danÕúma mekânizmasÕnÕn bu esas kanunlarda çalÕútÕrÕlmasÕ úarttÕr” diye bir
konvansiyonu var ve Türkiye olarak bu konvansiyonu kabul etmiúiz, ama
buna ra÷men maalesef söyledi÷im eksiklik oldu. ønúallah, bundan sonra hazÕrlayaca÷ÕmÕz kanunlarda özellikle 2821 ve 2822 sayÕlÕ Kanun de÷iúiklikleri, kÕdem tazminatÕn ve çalÕúma sürelerinde, iúçi ve iúveren kesimlerine danÕúmadan, böyle bir úey yapÕlmamasÕ gerekti÷ini de bir kere daha burada
vurgulamÕú olayÕm.
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De÷erli konuklar, de÷erli misafirler; küreselleúme sürecinde tüm ülkeleri derinden etkileyen hÕzlÕ de÷iúimi yaúÕyoruz. Bunun beraberinde bölgesel
bütünleúmeler oluyor. DÕúa dönük ihraç etme ekonomileri, rekabet ekonomileri, rekabet gücü, esneklik, özelleútirme, yeni üretim ve yeni çalÕúma modelleri, kalite, verimlilik ve diyalo÷a dayalÕ iúçi-iúveren iliúkileri gibi yeni
yapÕlandÕrmalar artÕk bu ça÷Õn kaçÕnÕlmaz olaylarÕ. Yeni úartlarda, çalÕúma
hayatÕnÕn kalkÕnma stratejisi ve hedeflerine uyumlu úekilde düzenlenmesi ve
iúletilmesi, rekabet gücünü, giriúimcili÷i ve istihdamÕ destekler mahiyette
olmasÕ temel bir gereksinme.
ÇalÕúma hayatÕ alanÕnda, küreselleúme sürecinde bilgi toplumuna
uyum için gerekli düzenlemeleri de gerçekleútirebilen ülkeler kalkÕnma yarÕúÕnda biraz daha öne geçiyorlar. Türkiye’nin de bu boúlu÷u doldurmasÕ ve
refaha giden yoldaki önümüzdeki engellerin kaldÕrÕlmasÕ bahis konusu.
Türk çalÕúma hayatÕnÕn, küresel rekabet úartlarÕnÕn zorunlu kÕldÕ÷Õ ça÷daú yöneliúleri yakalayabilecek ve Avrupa Birli÷i’yle bütünleúmenin gereklerini yerine getirebilecek bir yapÕlanmaya ihtiyacÕmÕz oldu÷u aúikâr.
Geliúmiú ülke ekonomileri (özellikle Avrupa Birli÷i gibi) bugün çok
ciddi sorunlarla bo÷uúurken ve “Recession (durgunluk)” kapÕda görünürken,
ülkemiz, ekonomik büyümenin ciddi olarak pozitif yerinde bulunuyor.
2008 Mortgage krizinden sonra dünyadaki göstergeler dibe vurdu ve
ekonomiler bundan fevkâlade zarar gördüler; ama Türkiye, 2010 yÕlÕnda, geriye düúmesine ra÷men- mütevazÕ bir úekilde, 2011 yÕlÕnda birinci çeyrekte gayri safi milli hasÕlasÕnÕ yüzde 11, ikinci çeyrekte yüzde 8.9 büyütme
imkânÕ buldu; bunu çok ciddiye almak lazÕm. Niye? Çünkü Türkiye, Çin ve
Hindistan’dan sonra, -hatta birçok rakamda onlarla eúit seviyede- bu büyüme ivmesini kazanmÕú bulunuyor. NasÕl büyüdük? Büyümemizde iki temelimiz var: Bir, Türk sanayi ve hizmetler sektörü (bankacÕlÕk, turizm, ticaret)
dünya kalitesinde ve dünya fiyatÕnda mal üretmeyi becerdi, dünyayla rekabet eder hâline geldik; iki, bütün bu dünya piyasalarÕnda, Avrupa uyumunu
tamamlamamÕú olmamÕza ra÷men “Acquis communautaire”nin, yani Avrupa müktesebatÕnÕn da yüzde 75’ini, yüzde 80’ini Türkiye’de uygulayarak bu
neticeye vardÕk.
Dün gazetelerde gördünüz; KalkÕnmadan sorumlu SayÕn BakanÕm,
“Türkiye’de çalÕúma sürelerini acaba de÷iútirsek, indirsek de istihdamÕ bu
yolla, kolay tarafÕndan düzenleyiversek” diye bir beyanda bulundu. Tabii,
eski planlamacÕ olan ve kapÕsÕnda “Devlet Planlama TeúkilatÕ” yazarken
bugün “Devlet KalkÕnma BakanlÕ÷Õ” yazan bir BakanlÕk koltu÷unda oturan
bu de÷erli BakanÕmÕza teúekkür ve saygÕlarÕmÕ sunuyorum ama, dilerdim ki,
bunu söylemeden evvel, bunu basÕna vermeden evvel tarafeynle, iúçilerle ve
iúverenlerle, Türk çalÕúma hayatÕnda bu yüzde 11, yüzde 8.9 büyümeyi ya- 10 -

pan Türk sanayine ve Türk sanayinin temsilcilerine bu konularÕ, “ey sistemin oyuncularÕ, 24 saati bu iúin içinde yaúayan insanlar, ben böyle bir konuda bir fikir üretiyorum bu konu nicedir, Avrupa’da nasÕldÕr, dünyada ne
oluyor” diye bir danÕúsÕn. Efendim, Türkiye’yi OECD ortalamalarÕna çekecekmiúiz. Kim OECD? OECD’nin bir ucu Japonya, bir ucu Amerika Birleúik Devletleri. Kimi nereye çekiyorsunuz? Bir eli 20 derece so÷uk suda, bir
eli 20 derece sÕcak suda olan adamÕn vücut sÕcaklÕ÷Õ ortalama 0’dÕr, normaldir ama, adamÕn bir eli donar, di÷er eli de yanar. DolayÕsÕyla, böyle ortalamalarla konuúmak pek anlamlÕ de÷il.
Bu noktadan sonra dahi, Türk iúçi kesimiyle, -ki onlardan bir talep
yok, çalÕúma süreleriyle ilgili iúçi konfederasyonlarÕndan bir talep yok- fazla
mesai ve iúin düzenlenmesi ve özellikle mevsimsel düzenlenme bakÕmÕndan,
iúverenin sevk ve idare hakkÕnÕ kullanarak 126 ülkeye sanayi mamulü ihraç
eden bir ülkede, bu konularÕn danÕúÕlmadan yapÕlmasÕ beni haklÕ olarak rahatsÕz etti ve ediyor.
Kendisi burada yok ama, gÕyabÕnda söyledi÷im úeyleri yarÕn bir mektupla kendisine de arz edece÷im için, -mektubu hazÕrladÕm, bugün de imzaladÕm- dolayÕsÕyla pek gÕyabÕnda konuúuyormuúum gibi beni yorumlamayÕn
rica ederim.
Söyledi÷im gibi, ülkemiz, Çin, Hindistan gibi, küresel ekonominin büyük oyuncularÕyla aynÕ kulvarda yarÕúmaya baúladÕ ve büyüme rakamlarÕyla
buraya geldik. Bugün önümüzde çok daha büyük problemler var. Bu nedenle, Türk Ticaret YasasÕnÕn ve Borçlar YasasÕnÕn Temmuz 2012’de yürürlü÷e
girerek Türkiye’ye çok daha büyük geliúme imkânlarÕ sa÷layaca÷Õna, ticaret,
servis ve çalÕúma hayatÕna büyük faydalar getirece÷ine inanÕyoruz.
Bu KanunlarÕn çÕkmasÕnda gösterdi÷imiz çabanÕn yerine varmÕú olmasÕndan dolayÕ büyük mutluluk duyuyorum. Bu Kanunun en iyi úekilde ülkemizde uygulanmasÕ için de, øúveren SendikalarÕ Konfederasyonu olarak
bize düúen ve düúecek olan bütün mükellefiyetleri de aynen uygulama sözünü sayÕn Profesörlerin huzurunda arz ediyorum.
Bu YasalarÕn baúarÕlÕ olaca÷Õna ve geçen YasanÕn çok müthiú úekilde
Türkiye’ye 54 sene hizmet etti÷i gibi bu yeni YasalarÕmÕzÕn da önümüzdeki
50 senelere, 60 senelere, 70 senelere hizmet verece÷ine inanÕyorum.
Bu bakÕmdan, tekrar bu YasalarÕ hazÕrlayan, düúünen taúÕnan ve Komisyon olarak gecesini gündüzüne katarak bu noktaya getiren de÷erli iki
bilim adamÕna kendi adÕma ve buradaki bütün meslektaúlarÕm adÕna tekrar
teúekkür ve úükran sunuyorum.
ùimdi kürsüyü iúin sahiplerine bÕrakÕyorum.
Solmaz Coúkun HanÕm buyurun kürsü sizin.
- 11 -

- 12 -

I. OTURUM

Oturum Konusu

:

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Oturum BaúkanÕ

:

Solmaz COùKUN

KonuúmacÕlar

:

Prof. Dr. Ünal TEKøNALP
Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT

OTURUM BAùKANI: SOLMAZ COùKUN (TøSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi)- Teúekkür ederim SayÕn Baúkan.
De÷erli akademisyenlerimiz ve de÷erli konuklarÕmÕz; “ÇalÕúma HayatÕ AçÕsÕndan Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Semineri”mize
tekrar hoú geldiniz diyorum.
Seminerimizin ilk oturumunda, Türk Ticaret Kanununda yapÕlan de÷iúikliklerin bir kÕsmÕnÕ hep birlikte ö÷renece÷iz, sonraki oturumda ise, ö÷rendi÷imiz kadarÕnÕ de÷erlendirece÷iz, çünkü Kanun 1000’i aúkÕn maddeden
oluúmuú bulunuyor. Burada, hocalarÕmÕzÕn seçti÷i ufak bir kÕsmÕnÕ de÷erlendirme ve ö÷renme imkânÕmÕz olacak.
Çok de÷erli iki akademisyenimiz birikimlerini bizlerle paylaúacaklar.
Bizlerle olduklarÕ ve bize katÕldÕklarÕ için kendilerine bir kez daha teúekkür
ediyorum.
Bildi÷imiz kadarÕyla yeni Türk Ticaret Kanunu iú dünyamÕzda yeni bir
dönem baúlatÕyor ve bugüne kadar gelen ezberimizi esaslÕ bir úekilde bozuyor.
Mevcut Türk Ticaret Kanunumuz ticari yaúamÕmÕzÕ 1957 yÕlÕndan bugüne taúÕmÕú ve görevini, iúlevini yapmÕú ve bitirmiú, artÕk yenileme zamanÕ
gelmiú. Küreselleúmeyle birlikte tüm ülkeler, özellikle sosyoekonomik ve
teknolojik altyapÕ bakÕmÕndan birbirine ba÷ÕmlÕ hâle gelmiúler. Bu nedenle,
ülkemizde de, uluslararasÕ piyasalarÕn kurumlarÕna, kurallarÕna ve standartlarÕna uyumlu düzenlemelerin yapÕlmasÕ kaçÕnÕlmaz olmuútur.
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UluslararasÕ
standartlara
uyum, úirketlerimizin dünya piyasalarÕna çÕkmalarÕnÕn anahtarÕ
niteli÷indedir. Yeni Türk Ticaret
Kanunumuz; finansal raporlama,
denetim ve yönetim gibi pek çok
alanlarda uluslararasÕ standartlara uygun olarak yapmÕú oldu÷u
düzenlemelerle bu anahtarÕ iú
dünyamÕza sunmaktadÕr.
Yeni Ticaret Kanunumuz,
uzun süren çalÕúmalar sonucunda
13 Ocak 2011’de Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafÕndan kabul
edilmiú olup 1 Temmuz 2012
tarihinden itibaren yürürlü÷e
girecektir; 1.5 yÕl geçiú süresi
tanÕnmÕútÕr. Bu süre içinde úirketler kendilerini yeni YasanÕn getirdiklerine
hazÕrlayacaklardÕr. Bu ba÷lamda, daima iú dünyasÕnÕn hizmetinde olan
TøSK, üyelerine, yeni YasanÕn getirecekleri hakkÕnda bilgi vermek amacÕyla
bu semineri düzenlemiútir.
Oturumumuzun ilk konuúmacÕsÕ olan SayÕn Ünal Tekinalp, yeni Ticaret Kanunumuzun “Genel Hükümleri, Ticari øúletme ve Ticaret ùirketleri”
hakkÕnda bilgi verecektir. økinci konuúmacÕmÕz olan SayÕn Korkut Özkorkut
ise, “Sermaye ùirketlerimizde Finansal Raporlama ve Denetime øliúkin Yenilikler” hakkÕnda bilgi verecektir.
Sözü kÕymetli akademisyenlere bÕrakmadan önce kendilerini sizlere
kÕsaca tanÕtmak istiyorum. Biliyorum ki, burada çok kiúi bu de÷erli iki akademisyeni çok iyi tanÕyor; benim yapaca÷Õm sadece bir kÕsa hatÕrlatma olacak.
SayÕn Ünal Tekinalp 1958 yÕlÕnda østanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuútur. AynÕ Üniversitede 1966 yÕlÕnda doçent, 1973 yÕlÕnda profesör olmuútur.
1997’den 2002 yÕlÕna kadar østanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim DalÕ BaúkanÕ olarak görev yapmÕú ve 2002 yÕlÕnÕn
MayÕs ayÕ ortasÕnda kendi iste÷iyle bu görevden ayrÕlmÕútÕr.
- 14 -

2000-2011 yÕllarÕ arasÕnda Türk Ticaret Kanunu TasarÕsÕ Komisyon
BaúkanÕ olarak görev yapan SayÕn Tekinalp, 2008 yÕlÕndan beri ALLEA
Fikri Mülkiyet Komitesi Üyesi bulunmaktadÕr.
Doç. Dr. Korkut Özkorkut 1989 yÕlÕnda Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun olmuútur.
1992 yÕlÕnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi øúletme
Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim DalÕ AraútÕrma Görevlisi olarak çalÕúmaya baúlamÕútÕr.
2001 yÕlÕnda aynÕ Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel
Hukuk, Ticaret Hukuku Anabilim DalÕnda doktora e÷itimini tamamlamÕútÕr.
Yeni Türk Ticaret Kanunu TasarÕsÕyla ilgili olarak Adalet Alt Komisyonu ve Esas Komisyonda yapÕlan çalÕúmalara katÕlmÕútÕr.
SayÕn Özkorkut hâlen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Ö÷retim Üyesi olarak çalÕúmaktadÕr.
Her iki akademisyen de ülkemize pek çok hukukçu yetiútirmiútir ve
yine kendi alanlarÕnda çok de÷erleri yayÕnlarÕ ve eserleri bulunmaktadÕr.
AyrÕca, biraz önce de belirtti÷im gibi, Yeni Ticaret YasasÕ üzerinde önemli
katkÕ ve emekleri bulunmaktadÕr.
SayÕn konuklar konuúmacÕlara söz vermeden önce toplantÕnÕn akÕúÕ ve
yönetimi hakkÕnda da ufak bir açÕklama yapmak istiyorum. Birinci Oturumda akademisyenlerimiz birer saat konuúacaklar. KÕsa bir aradan sonra, sorucevap kÕsmÕna geçece÷iz. Bu arada konuklarÕmÕzÕn sorularÕnÕ konuúmacÕ adÕ
belirterek kâ÷Õtlara yazmalarÕnÕ ve bu konuda görevlendirilmiú arkadaúlara
vermelerini rica ediyorum. Böylece zamanÕ daha etkin bir úekilde kullanmÕú
olaca÷Õma inanÕyorum.
ùimdi de, uygulamaya baúlamanÕn ilk adÕmÕ ö÷renmektir diyor ve sözü SayÕn Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e bÕrakÕyorum; buyurun Hocam.
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YENø TÜRK TøCARET KANUNU
Genel Hükümler; Ticari øúletme; Ticaret ùirketleri

PROF. DR. ÜNAL TEKøNALP (Türk Ticaret Kanunu TasarÕsÕ
Komisyon BaúkanÕ)- SayÕn konuklar güzide toplulu÷unuza hitap etmekten
büyük bir mutluluk duyuyorum.
Konuúmama
baúlarken
Türkiye øúveren SendikalarÕ
Konfederasyonuna iki sebeple
teúekkür etmek isterim: Birinci
sebep, Türk Ticaret Kanunu TasarÕsÕna devamlÕ olarak verdikleri destek içindir. Bu deste÷in en
somut örne÷i, bu Kuruluúun da
2010 yÕlÕnda Hükümeti ve muhalefet partilerini ziyaret ederek
kanunun çÕkmasÕ için göstermiú
olduklarÕ çabadÕr. Bu çabayÕ her
zaman úükranlarla hatÕrlayaca÷Õm. Bu vesileyle Baúkan, de÷erli dostum ve ö÷rencim SayÕn
Kudatgobilik’e de huzurunuzda
teúekkür ederim.
De÷erli dinleyiciler bugün
size anlataca÷Õm Ticaret Kanunuyla ilgili baúlangÕçta bazÕ rakamlar vermek
istiyorum. Bu rakamlarÕ duyunca, yapÕlmak istenenin gerçek nedenini daha
iyi anlayaca÷ÕnÕza inanÕyorum. Ülkemizde 95 bin tane anonim ortaklÕk vardÕr; limited ortaklÕk sayÕsÕ ise 700 bindir. Bu 700 bin limited úirketin kaçÕnÕn
gerçek anlamda limited úirket oldu÷u bilinmemektedir, çünkü bu úirketlerden 300 bine yakÕnÕnÕn gayri faal oldu÷u, 250-300 bininin de, hayat standardÕ úirketi dedi÷imiz úirketlerden meydana geldi÷i söylenmektedir. “Söylenmektedir” diyorum, çünkü bu konuda hiçbir resmi teúekkülden Komisyonumuz bilgi alamamÕútÕr. Bunun manasÕ úu: Gelir Vergisi Kanununa göre,
bir kimsenin Gelir Vergisi yükümlüsü olarak beyan etti÷i vergiyle yaúadÕ÷Õ
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hayatÕn standardÕ birbirine uymuyor ise bu úahÕs takdire alÕnÕr, yani hayat
standardÕna uygun bir vergiyi beyan etmesi icap etti÷i kendisine bildirilip
buna göre ceza kesilir. Bu úahÕslar, sermayesi 5000 lira olan bir limited úirket kuracak olurlarsa bu kontrolden kurtulurlar. Türkiye’de 300 bin civarÕnda bu tipten limited úirket vardÕr. 700 bin limited úirketin bir kÕsmÕnÕ bunlar
teúkil etmektedir.
Ülkemizdeki 95 bin anonim úirketten halka açÕk olanlarÕn sayÕsÕ sadece 580 tanedir. Bu 580 tane úirketin gerçek anlamda bütçe yaptÕ÷ÕnÕ ve muhasebesi oldu÷unu bilmenizi baúlangÕçta isterim.
Bir ülkenin Ticaret Kanunu, o ülkenin ticari iliúkilerini düzenleyen
kanunu oldu÷u için sadece 580 tane úirketi düúünerek yapÕlamaz. Komisyon,
getirmiú oldu÷u bütün kurallarÕ, 95 bin anonim ortaklÕ÷Õ ve gerçek sayÕsÕ
belki de 300-400 bin civarÕnda olan limited úirketi düúünerek koymuútur,
çünkü ülkemizde bütün yeniliklerin sadece halka açÕk úirketlere getirilmesi
ve di÷erlerinin tamamÕyla karanlÕkta bÕrakÕlmasÕna iliúkin bir direnç vardÕr.
Bu da bizim ekonomimizi derinden etkilemekte ve Türkiye’nin hiçbir trendi
gere÷i gibi karúÕlayamamasÕna sebep olmaktadÕr.
Huzurunuza getirmek istedi÷im birinci soru úudur: Niçin yeni bir Türk
Ticaret Kanunu, acaba mevcut kanun de÷iútirilerek, bazÕ noktalarda açÕlÕmlar yapÕlarak, bazÕ yeni kurumlara yer verilerek yenileútirilemez mi idi?
Çünkü bu görüú de, hiçbir zaman Komisyona hâkim olmamÕútÕr ama Türkiye’de yerleúik görüúlerden birisidir.
BaúlangÕçta úunu söyleyeyim ki; Profesör Hirsch’in hazÕrladÕ÷Õ 1957
tarihli Türk Ticaret Kanunu zamanÕnÕn mükemmel kanunlarÕndan biriydi.
Ben bir torun asistan olarak Hirsch’in yanÕnda 3 yÕl çalÕútÕm, çünkü benim
Hocam Halil ArslanlÕ Hirsch’in Türkiye’deki ilk asistanÕydÕ ve beni onun
yanÕna yolladÕ. Onun için, o kanunu çok yakÕndan tanÕyorum, o kanunun
ülkemize yaptÕ÷Õ katkÕlarÕ yakÕndan biliyorum, o kanunun etrafÕnda geliúen
ö÷retileri ve kökleúen içtihatlarÕ ve getirdi÷i bir akademisyen kuúa÷ÕnÕ da
yakÕndan tanÕyorum.
Bu Kanunun üstünden hangi büyük olaylar geçti? 1950 yÕlÕnÕn ortalarÕnda, bir Gümrük Birli÷i hâlinde baúlayan Avrupa Ekonomik Toplulu÷u 50
yÕlda, ekonomik ve ticari yönü çok kuvvetli siyasi bir Birli÷e dönüútü; dahasÕ, bu Birlik kendi somut hukukunu, maddi hukukunu getirdi. Bu hukuk en
çok Ticaret Hukukunu ilgilendiriyordu; úüphesiz øú Hukukunu da ilgilendirdi, sermaye piyasasÕ hukukunu da ilgilendirdi, çevre hukukunu da ilgilendirdi ama, ticaret hukukunu birinci elden ilgilendirdi. Bizim Ticaret Hukukundan anladÕ÷ÕmÕz hukuk geniú bir hukuk. Bugün uygulanmakta olan Ka- 18 -

nunumuz ve gelecekte olan Kanun 6 büyük kitaptan oluúuyor; ticari iúletme,
ticaret úirketleri, kÕymetli evrak, deniz ticareti, taúÕma iúleri ve sigorta hukuku. BunlarÕn hepsinde Avrupa hukukunun düzenlemeleri var. Türkiye, tam
üyelik için müzakere yapan bir ülke olarak Avrupa müktesebatÕ dedi÷imiz
bu hukuku almak mecburiyetindedir. Bunun için bir ulusal program çÕkarmÕútÕr ve bu ulusal programda Türk Ticaret Kanununun sÕrasÕ 5’inci sÕradÕr.
Bu size, Ticaret Kanununun önemini belirtebilecek likit bir delildir.
øki (hangi görüúte olursanÕz olun, karúÕsÕnda da olun); bir gerçek, dünyada küreselleúmenin gittikçe yerleúmekte oldu÷udur. Küreselleúmenin somut bir yapÕsÕ da vardÕ; bunun adÕ da Dünya Ticaret Örgütüdür.
Dünya Ticaret Örgütünün bugün 123 üyesi vardÕr ve Türkiye bunlardan bir tanesidir. Dünya Ticaret Örgütünün somut bir hukuku var; ticaret
hukukundan baúlÕyor gümrüklerden geçiyor, fikri mülkiyet hukukuna, iú
hukukuna kadar uzanÕyor ve uyuúmazlÕklarÕ çözen özel hakem kurullarÕ var.
Biz bunlarÕn hepsine tabiyiz.
Üç; dünya büyük bir teknolojik ilerlemenin etkisi altÕnda. Bunlardan
bir tanesi ticaret hukukunu çok ilgilendiriyor; o da internetteki ilerlemedir.
ønternetteki ilerleme, e-ticaret dedi÷imiz elektronik ticareti ortaya çÕkarmÕútÕr. Bugün size anlataca÷Õm Kanunda, elektronik ortamda genel kurullar var, elektronik ortamda yönetim kurullarÕ var, dijital ortamda 10 dakika içinde kurulan ticaret úirketleri var (noterlere gitmeden, tasdikleri yapmadan.) Bugünkü Ticaret Kanununun içerisinde elektronik ortamda tutulan
muhasebeler var, elektronik ortamda saklanan belgeler var, elektronik ortamda ibraz edilen belgeler var, elektronik ortamÕn postasÕ var. Ticaret Kanununda artÕk, eski, klasik, taahhütlü mektup, iadeli taahhütlü mektup gitmiú, onun yerine do÷rudan do÷ruya elektronik posta gelmiútir ve kanunlar
buna göre yapÕlmÕútÕr.
ùu üç sebep baúlÕ baúÕna önemli sebepler. Bir de dünya ticaretinin
döndü÷ü yeni yönergeyi düúünün. Bu yönergede, bu çevrede úeffaflÕk var,
hesap verebilirlik var, sosyal, toplumsal sorumluluk var ve eúitlik ilkesi var.
50 yÕl önce bunlarÕn hepsi slogan mahiyetindeydi.
Arkadaúlar úimdi size bir istatistik daha vereyim. 50 yÕl içinde Avrupa
Toplulu÷unun 27 ülkesinin bizim Ticaret Kanununun çerçevesinin içine
giren kanunlarÕnda de÷iúiklik sayÕsÕ 64’tür, 64 defa de÷iúmiútir; bunlardan
12 tanesi büyük reform mahiyetindedir. Bu 50 yÕl içinde Türk Ticaret Kanununda hiçbir köklü de÷iúiklik yapÕlmamÕútÕr; bazÕ de÷iúiklikler nisaplarla
ilgilidir, bazÕ de÷iúiklikler sigorta kÕsmÕnda prim toplanmasÕ ve prime iliúkin
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de÷iúikliklerle ilgilidir, bazÕlarÕ da son derece marjinalde kalan de÷iúikliklerdir. Biraz evvel size söyledi÷im gibi, sadece bazÕ hükümlerin de÷iútirilmesi, bazÕ noktalarda açÕlÕm yapÕlmasÕyla bu Kanun yeni dünya nizamÕna
uyamazdÕ, Türkiye’ye de hiç uyamazdÕ. Neden? Türkiye bugün bir taraftan
G-20 dedi÷imiz 20 büyük ekonomi içinde yer alÕyor, bir taraftan da, Avrupa
Birli÷i’yle tam üyelik için müzakere yapÕyor.
Bir de, Türkiye’nin içinde bulundu÷u baúka úartlara bakÕn. 1943 tarihli
bir Alman Kanunundan gelen muhasebe ilkeleriyle, -ki bunlar Vergi Usul
Kanununda yer alÕyor- muhasebesini tutuyor. Halbuki Türkiye’nin uluslararasÕ piyasalarÕn dilini konuúmasÕ lazÕm. Bu dil de, Vergi Usul Kanunundaki
dil de÷ildir. Bir Türk iúletmecisi bir Avrupa veya bir Amerikan veya bir
Japon veya bir Çin, hatta Afrika ülkesiyle iliúki kurdu÷unda verdi÷i bilançosunun dilini bu ülkeler tanÕmÕyor. Türkiye’de bu 95 bin anonim úirket 50
yÕldan beri, hiçbir kalite úartÕ aranmayan denetçiler tarafÕndan denetleniyor.
“Bu finansal raporlarÕnÕzÕ hangi ilkelere göre denetlediniz” dedi÷inizde bizim verecek cevabÕmÕz yok; halbuki dünyada, -belki muhakkak demeyeyimOrta Afrika ülkelerine kadar gitmiú olan uluslararasÕ denetleme ilkeleri var.
Hele Enron olayÕndan sonra bu konu çok daha büyük bir ehemmiyet kazandÕ.
Yeni Ticaret Kanununun sebeplerini de burada dikkate alÕn. Bu Kanun
yapÕlÕrken hedefler nelerdi?
Bizim Komisyonumuz 45 kiúilik bir Komisyondu. KalabalÕk bir Komisyon olmasÕnÕn sebepleri vardÕ, çünkü 6 kitabÕn uzmanlarÕnÕ barÕndÕrmalÕydÕ. Ticaret úirketlerinde uzman olanlar sigortadan anlamÕyor, sigortada
uzman olanlar deniz ticareti uzmanÕ de÷il. Onun için biz, hiçbir zaman 45
kiúiyle ful çalÕúmadÕk. Ama sigortayÕ çalÕúÕrken bütün sigorta uzmanlarÕ ful
olarak oradaydÕlar.
Komisyonumuz 673 oturum yapmÕútÕr. Zaman zaman toplanmÕú bir
Komisyon de÷ildir; her 10 günde bir toplanÕp leyli ö÷renci gibi Ankara Hâkim Evinde 3 gün devamlÕ çalÕúmÕútÕr. Bu 673 toplantÕ içerisine, alt komisyonlarÕn kendilerine iliúkin kÕsÕmlarÕ hazÕrlama çalÕúmalarÕ dahil de÷ildir.
Komisyon BaúkanÕnÕ kendisi seçmiútir, Komisyon BaúkanÕ Adalet BakanlÕ÷Õ tarafÕndan seçilmiú de÷ildir. Komisyon, Türkiye’deki bütün ticaret
hukuk ö÷retim üyelerinden, YargÕtay’Õn ticaret hukukuyla ilgili dairelerinin
üyelerinden, ilgili bakanlÕklardan (Maliye BakanlÕ÷Õ, UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ,
Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ gibi) ve özel kuruluú temsilcilerinden meydana
getirilmiútir.
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2000 yÕlÕnda çalÕúmaya baúlamÕú, 2005 yÕlÕnda 1530 maddelik ilk tasarÕyÕ vermiú, bu tasarÕnÕn kamuoyuna sunulmasÕndan 4 ay sonra da, 16 sivil
toplum örgütüyle Komisyon ayrÕ ayrÕ çalÕúmaya baúlamÕútÕr; diyelim ki,
TÜSøAD’a 5 saatlik bir süre ayÕrmÕútÕr, Türkiye Sigorta ve Reasürans Derne÷ine 4 saat vakit ayÕrmÕútÕr. Komisyon onlarÕn bütün fikirlerini bilmektedir. Tekliflerinin hepsi kabul edilmemiútir, ama onlar da niçin kabul edilmedi÷ini bilmektedirler. Komisyonlar bütün kademelerde bu 16 sivil toplum
örgütü görüúlerini tekrar kabul ettirmek için çalÕúmÕúlardÕr.
Öyleyse, diyebilirim ki, bu çalÕúma çok yönlü, çok katÕlmalÕ bir çalÕúmadÕr ve Adalet BakanlÕ÷Õ bundan sonra bütün temel kanunlarÕn sivil toplum örgütleriyle çalÕúmasÕ esasÕnÕ getirmiútir.
Arkadaúlar size burada Kanunun 6 kitabÕnÕ anlatacak de÷ilim. Onun
için, istek üzerine ve sizin de ilgilerinizi dikkate alarak ticari iúletme ve ticaret úirketleri, ama özellikle anonim ve limited úirketler üzerinde duraca÷Õm.
Buradaki de÷iúiklikler çok köklüdür, çok radikaldir. Türkiye’nin hukuk ve
uygulama hafÕzasÕna yeni kapasiteler ve hafÕzalar katabilecek yeni müesseseler gelmiútir. Bu müesseseler, úimdi gene benim BaúkanlÕ÷ÕnÕ yaptÕ÷Õm,
Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ nezdinde, ikincil mevzuat çalÕúmalarÕ ile desteklenmektedir. Türkiye’de úimdi ilk defa burada, bu ikincil mevzuat ile online genel kurullarÕ, on-line yönetim kurullarÕnÕ, elektronik posta, dijital úirket kurulmasÕ göreceksiniz, internet sitesine konulmasÕ lazÕmgelen bilgilerle
karúÕlaúacaksÕnÕz. Dikkat edin, bu ikincil mevzuatÕn hiçbiri bildi÷iniz klasik
konularla ilgili de÷ildir. BunlarÕn birço÷unda dÕúarÕdan yardÕm alÕnmÕútÕr;
mesela on-line düzenlemelerle ilgili olarak Orta Do÷u Teknik Üniversitesi
ve Türk Telekomla güvenlik açÕsÕndan çalÕúÕlmÕútÕr; bu yalnÕz hukukçunun
yapabilece÷i úeyler de÷il.
AmacÕmÕz úudur: 1 Temmuz’da 25 tane ikincil mevzuatÕ da yürürlü÷e
sokmak istiyoruz, ki bu 1000 sayfayÕ geçen bir düzenlemedir.
Hedefler neler; úimdi onu tespit edelim, kÕsaca bunu da belirtmeliyim.
ùunu hep söyledim, tekrar ediyorum: Hiçbir hedefi Komisyon tespit etmemiútir, Türkiye hedefleri kendisi Komisyona empoze etmiútir. Bununla úunu
söylemek istiyorum: Türkiye’nin konumu, úartlarÕ, geldi÷i nokta. Hedefleri
bizzat kendisi tespit etmiútir.
Birinci hedefimiz, Avrupa Toplulu÷uyla tam uyumu sa÷lamaktÕr.
Avrupa Toplulu÷u hakkÕnda size bilgi vermeliyim. Avrupa Toplulu÷u
bir zihniyet de÷iúikli÷ini gerektiriyor; bu kolay bir úey de÷il arkadaúlar, bu
kolay bir úey de÷il, bunu unutmayÕnÕz. ùimdi size bir úey söyleyeyim. Yeni
Kanunda, úirketle ortaklar arasÕnda cari hesap yasaklanmÕútÕr. Bu ne demek- 21 -

tir biliyor musunuz? Ortak úirketten borç alamaz. Bunun baúka bir anlamÕ
daha var. ùirket gayri meúru harcama yapmÕú ise, bu çÕkÕú bir yere yazÕlacak.
Nereye yazÕlÕyor biliyor musunuz? Ortaklar cari hesabÕna, ortaklara bunu
borç diye yazÕyorlar. AçÕk konuúalÕm; úirket rüúvet vermiú veya baúka gayri
meúru bir menfaat sa÷lamÕú, e÷er böyle bir açÕk parasÕ yoksa bunu do÷rudan
do÷ruya buraya yazacaklar. Bize üstü açÕk ve kapalÕ devamlÕ diyorlar ki,
“Türkiye’nin úartlarÕnÕ bilmeden bu yapÕlamaz”; tahmin edemeyece÷iniz
kadar çok baskÕ var, ama çok kibar, çiçekler arasÕndan, fÕsÕltÕ hâlinde söyleniyor. Hiçbir Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu, hiçbir bakanlÕk ve
daire bu bilgiçlikleri kabul etmemiútir; minnettarÕm. Tahmin edemeyece÷iniz kadar özel görüúmeler yapÕlmÕútÕr. “Zihniyet de÷iúikli÷i”yle bunu kastetmek istiyorum.
Baúka bir úey daha söyleyeyim. Anonim úirketlerde denetleme raporu
úimdi nasÕl yazÕlÕr bilir misiniz, vergiye iliúkin tasdik raporu nasÕl yazÕlÕr
bilir misiniz? Sene sonunda mali müúavir 2-3 saatini verir ve bu raporlarÕ
hazÕrlar. Zihniyet de÷iúikli÷i nerede baúlayacak? ùimdi, bir özerk kuruluú
her ay internete bir form koyacak, her denetçi denetledi÷i her úirket için bu
formu her ay dolduracak, e÷er denetlemeye baúlamamÕúsa, sürekli denetim
yapmÕyor ise bu formu dolduramayacak; diyelim ki, 1’inci ayÕn formunu
doldurdu, 2’nci ayÕ dolduramayacak, 3’üncü ayÕ dolduramayacak. Raporunu
ancak bu formlara göre yazabilir. Biliyor musunuz, açÕk bir úekilde de÷il
ama, ne kadar çok “hayÕr” diyen var. BunlarÕ úöyle ifade edelim: “Efendim
bunun maliyeti ne olur?” “Biz bu kadar eme÷imizi bir úirkete verecek olursak bu úirket bunu ödeyebilir mi?” “Biz bu kadar yetiúmiú adam bulabilir
miyiz?”
Bunlar karúÕsÕnda size bir úey söyleyeyim: Türkiye’de bugün en büyük
olan piyasa, denetleme piyasasÕdÕr. Avrupa Toplulu÷u gözünü bu piyasaya
dikmiútir. Ne derseniz deyin (400 bin limitet úirket, 95 bin anonim úirket);
e÷er biz bunu yapamazsak Türkiye irili ufaklÕ yabancÕ denetim úirketleriyle
dolacaktÕr. Ben bunu bütün meslek sahiplerine söylüyorum; “sen yapamÕyorsun ama Avrupa rayÕndasÕn (bizim kanunumuzda de÷il, onlarÕn kanunda
yeri de var), mesleklerin serbest dolaúÕmÕndan bu alanÕ açÕn” diyecekler.
Avrupa Toplulu÷u hakkÕnda, tanÕmanÕz için úunu söyleyeyim: Avrupa
Toplulu÷u, üyelerinde ve müzakere yapan ülkelerde Avrupa yatÕrÕm ikliminin olmasÕnÕ istiyor; bu onlarÕn sözü. Türk yatÕrÕm iklimi yok, Türk úartlarÕ
yok, Türk anlayÕúÕ yok; tabii FransÕz anlayÕúÕ da yok, Alman anlayÕúÕ da yok.
Buraya gelen bu yatÕrÕm iklimini arÕyor. Demek ki, Türkiye bunun üstesinden gelmek mecburiyetindedir; zor olan budur arkadaúlar. Bu kanunun
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önünde zorluklar var. Bu mekânizmalar Ticaret Kanununda yer alÕyor. Türkiye’de, Komisyon tespitlerine göre, bu elemanlar da var. Türkiye’de, 4
yÕllÕk yükseke÷itim görmüú bulunan ve denetleme için müsait e÷itim görmüú bulunan SMMM’lerin (serbest muhasebeci ve mali müúavir) sayÕsÕ 36
bindir, 4000 tane de yeminli mali müúavir vardÕr (demek ki bu tahminen 38
bin civarÕndadÕr); bunlarÕn çalÕúmasÕ lazÕm.
Bana çok sordular; dediler ki, “vergi dairesine verdi÷imiz tasdik raporunu size versek ne yaparsÕnÕz?” Kanuna göre lisansÕnÕzÕ iptal ederiz dedim.
“Olur mu?” diyorlar. Denetleme yapabilmemiz bunun için úart.
øspanya Avrupa Toplulu÷una girdi÷inde, 6 ay içinde 700 tane büyük
iúletmesi çevre kirlili÷i dolayÕsÕyla kapatÕlmÕútÕr. Bu maliyetleri hesaba katmamÕz lazÕm arkadaúlar. Filtre sistemleri tamamlandÕktan ve teftiúten sonra
açÕlabilmiútir. Bir øspanyol profesör bir seminerde dedi ki, “o zaman herkes,
iúletmeciler, ‘maalesef artÕk Madrid’e gidemeyeceksiniz, problemi Madrid’de hâlledemeyeceksiniz, Brüksel’e gitmeniz lazÕm geliyor’ dediler.”
E÷er biz Avrupa rayÕnda kalacak isek bu de÷iúiklikleri hesaba katmalÕyÕz.
Ticaret Kanunundan vazgeçebilece÷iz ama, içece÷imiz suda bunu arayacaklar, kullanaca÷ÕmÕz suda bu vasÕflarÕ arayacaklar, fabrikamÕzÕn çevre kirlili÷i
açÕsÕndan bu vasÕflara sahip olmasÕnÕ istiyorlar. Bu bir medeniyet projesi;
öyle diyorlar. KarúÕ olabiliriz ama, rayda kaldÕ÷ÕmÕz sürece durum budur.
Arkadaúlar benim anlataca÷Õm kÕsma iliúkin birtakÕm genel yenilikleri
size söylemeliyim: Bunlardan bir tanesi “ticari iúletme” kavramÕ. Fazla hukuki oldu÷u için üzerinde durmayaca÷Õm ama, bir önemli yenilik oldu÷u
için söylüyorum. Bugün bir ticari iúletmeyi devretmek isteseniz, benim tek
kiúilik bir iúletmem olsa, buzdolabÕ ve di÷er ev eúyalarÕnÕ satÕyor olsam ve
bu iúletmeyi bir kiúiye devretmek istiyorsam, tapudan sicile tescil ile gayrimenkulleri ayrÕ devredece÷im, menkulleri teslim yoluyla devredece÷im,
markalarÕm, patentlerim varsa, onlarÕ da fikri mülkiyet sicillerinde devredece÷im. Demek ki, hepsini teker teker devrederim. Hukukçu tabiriyle, her
tasarrufi iúlem usulüne göre yapÕlmalÕ. Yeni kanun, bir ticari iúletmenin tek
bir sözleúme ile devredilmesine imkân veriyor; bu çok önemli bir yenilik.
Bir yazÕlÕ iúletme devri yapÕyorsunuz, Ticaret Siciline bunu kaydettiriyorsunuz, gayrimenkulleriniz kendili÷inden geçiyor, teslim etmeden menkulleriniz kendili÷inden geçiyor, siz sadece sicile gidip cins tashihi yaptÕrÕyorsunuz, malik tashihi yaptÕrÕyorsunuz. AynÕ úekilde, kiraya verilebilir. Zaten
daha evvel ticari iúletme rehni, yani ticari iúletmenin bir bütün olarak
rehnedilmesi gelmiúti; bu hâlledildi.
øki; arkadaúlar hepinizin çok yakÕndan bildi÷i, Ticaret Sicili elektronik
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sicil hâline geliyor. Avrupa Toplulu÷u, 2015 yÕlÕndan itibaren sadece sicilden basÕlÕ çÕkma verilmesini kabul etmiyor, yani sicile gidip ondan bir suret
alma sistemini kabul etmiyor; diyor ki, “elektronik olacak, ben burada oturaca÷Õm, falan úirketin acaba yönetim kurulu baúkanÕ kim, filan filan úirketin
durumu nedir, falan úirketin 2010 bilançosu acaba nedir, buradan bunu görece÷im.” Bu topluma bilgi toplumu diyoruz. Bilgi toplumu demek, bilgiye
ulaúabilen bir toplum demektir.
Benim tahminlerimin çok fevkinde, Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ, Ticaret Sicilinin elektronize edilmesinde büyük ilerleme gösterdi. østanbul Ticaret Sicili elektronik hâle gelmiútir. Amaç, tek bir merkezi Ticaret Sicilidir ve
bilgisayarla bulundu÷un yerden buna eriúebilmektir. Ticaret Sicilini daha
evvel görmüú olanÕnÕz varsa, yüz binlerce pembe dosya vardÕ ve bu dosyalarÕn içindeki bütün bilgiler eksikti; úimdi bu bilgilerin hepsi tamamlanÕyor.
Arkadaúlar her anonim ve limitet úirket bir internet sitesi iúletecektir,
kuracaktÕr, -bu bir propaganda için de÷il- buraya yatÕrÕmcÕlarÕn, -yeni bir
tabirle söyleyeyim- finansal tablo okuyucularÕnÕn ilgilendi÷i bilgiler (denetleme raporlarÕ, bilanço, kâr/zarar hesabÕ, nakit akÕm tablosu, özvarlÕk de÷iúim tablosu) konulacaktÕr ve 5 yÕl süreyle burada kalacaktÕr. Yönetim kurulu
üyelerinin ve idarecilerin aldÕ÷Õ ücretler, primler, ikramiyeler, temsil masraflarÕ, seyahat masraflarÕ burada her úahÕs açÕsÕndan ayrÕ ayrÕ bildirilecektir.
Bu bizim icadÕmÕz de÷il; Avrupa Toplulu÷unun yeni anlayÕúÕ bu istikamettedir. Genel kurul davetleri buraya konulacak. Genel kurul dokümanlarÕ, en
baúta gündem olmak üzere buraya konulacak. Yönetim kurulunun kâr da÷ÕtÕm teklifleri buraya konulacaktÕr. Kanun, tahdidi olmayan surette 24 tane
úÕk saymÕútÕr. Tabii ki bunlar tahdidi de÷ildir. Koymazsa ne olur? Koymazsa, konulmamÕú bilgiyle ilgili her úirket kararÕ ve iúlevi geçersizdir. Mesela
genel kurul davet ilanÕnÕ internet sitesine koymadÕysanÕz genel kurulda aldÕ÷ÕnÕz kararlar, baúka bir úey ispat etmeye gerek olmadan ya kabili iptaldir
veya geçersizdir; bunu her noktaya böyle götürebilirsiniz. Bu anlayÕúa úeffaflÕk anlayÕúÕ diyoruz.
ùeffaflÕk anlayÕúÕ aleniyetten farklÕdÕr, kamuyu aydÕnlatma, yani
“Disclosure” ilkesinden de farklÕdÕr. ùeffaflÕk arkadaúlar, bilgi verenin aktif
olmasÕ demektir, bilgiyi bilgi alaca÷Õ alana açmasÕ demektir. E÷er bir kimse
gidip bilgiyi arÕyor ise (úimdi Türkiye’de oldu÷u gibi), o toplum bir bilgi
toplumu de÷ildir. Hukukçular bir hüküm hatÕrlayÕn; kanun bugün 362’nci
maddesinde, “her anonim úirket bilançosunu, kâr/zarar hesabÕnÕ, murakÕp
raporunu vesaireyi genel kuruldan 15 gün önce úirket merkezinde tetkike
amade tutacak” diyor. Bir úirketin hissedarÕ Gaziantep’teyse kalkÕp østanbul’a gelecek, úirkete gidecek úirkette bunu söyleyecek, -nasÕl bir hüsnüka- 24 -

bul görece÷ini bilmiyoruz- ondan sonra bunu çÕkaracaklar mÕ, baúka gün mü
gelecekler belli de÷il; bu toplumda bilgiye eriúilmiyor demektir, eriúiyorsun
ama, çok çaba sarf ediyorsun demektir.
Türkiye bir bilgi toplumu de÷il. SavcÕlÕkta bir defa, bildi÷iniz gibi, bunlarÕ hepimiz bilmeliyiz- tahkikat gizli. Rekabet Kurulu hakkÕnÕzda soruúturma açÕyor, ilk müdafaanÕzÕ istiyor, dosyayÕ göreyim diyorsun, “bu safhada eriúemezsin” diyor. BunlarÕ hepiniz biliyorsunuz. Biliyor musunuz ki;
bundan 2 sene önce çÕkmÕú Bilgiye Ulaúma Kanunu var, hiç uygulanmÕyor.
Kime bilgiye ulaúmayÕ söylersen, “bizim kanunumuz açÕk, ona istisna teúkil
eder” diyor. Bu nokta Türkiye’de Ticaret Kanununun getirmek istedi÷i bir
yeniliktir. Her yerde bunu durdurmaya çalÕútÕlar, hiçbir kademede de úimdiye kadar baúarÕ sa÷lamadÕlar. Ama, onlarÕn baúarÕsÕzlÕ÷Õ veya bizim baúarÕmÕz, hangisi daha uzun ömürlü onu da bilmiyorum.
Arkadaúlar, yeni kanun ile tek kiúilik anonim úirket veya tek kiúilik
limitet úirket dedi÷imiz bir úirket gelmiútir. Hemen úunu söyleyeyim ki; bu
úaúÕrtÕcÕ bir tabirdir, çünkü “úirket” demek, birden çok úerikler demek, “ortaklÕk” demek, birden çok ortaklar demek. Ben tetkik ettim, úirketin ArapçasÕ, vahúi hayvanlarÕ yakalamak için birlikte kurulan tuzak demekmiú. Dikkat
ederseniz daha çok, birden çok insan var. ùirket de iúte böyle bir kavram.
Bunun en kuvvetli unsuru, úahÕslar birli÷i. Ama, bu birdenbire tek kiúiye
düúüyor. Neden? Do÷ru mu?
Bir defa úunu söyleyeyim: Tek kiúilik anonim ve limitet úirket 100 yÕldÕr kullanÕlan bir müessese, yalnÕz Avrupa de÷il, Türkiye 100 yÕldan beri
bunu kullanÕyor. ùimdi size onun iki örne÷ini söyleyece÷im. Örneklerden
birincisi (etrafÕnÕzda binlercesi var): 5 kiúilik bir anonim úirket kuruyorum.
Yüzde 100 sermayeyi ben koyuyorum, itimat etti÷im 4 kiúiye de birer tane
hisse senedi veriyorum. Bununla da yetinmiyorum, hisse senetlerinin arkasÕna açÕk ciro attÕrÕyorum (onlarÕn imzasÕ), ellerinden de hisse senetlerini
alÕyorum. Hiç kimse úu teúekkülün úirket olmasÕndan úüpheye düúmüyor,
hiçbir kanun da, bu tipten kurulmuú úirketlerin muvazaa oldu÷unu kabul
etmiyor. TanÕyorsunuz bu úirketleri. Buna i÷reti úirket diyoruz, bazÕlarÕ saman adam úirketi (yani 4 kiúiye) diyor, mankenler úirketi deniliyor; bu bir
tarafa. Bu sadece Türkiye’nin kabul etti÷i bir durum mu? “Bunlar muteberdir” diye Avrupa mahkeme kararlarÕ da var. AramÕzdaki bu iúlemi çok güzel
bir hukuki tabirle açÕklayayÕm. “ønanç iúlevidir, bu muvazaa de÷ildir” diye
tanÕyorlar. Tek kiúilik úirket acaba niçin bu úekilde kullanÕlmak isteniyor?
Bir ihtiyaca cevap veriyor. Nedir o ihtiyaç? Kolay karar almak ve kolay icra
edebilmek. Ne derseniz deyin; bilhassa yakÕn iliúkiyi gerektiren küçük úir- 25 -

ketler demokratik bir ortam de÷ildir. E÷er demokratik bir ortam olsa, sermaye hâkimiyeti ilke olarak kabul edilmez, herkesin 1 oyu olur. Demek ki,
de÷iúik bir âlemdeyiz. Bu bir.
øki; 5 kiúilik bir anonim úirketle baúladÕk ve muvazaa, i÷reti de de÷ildi. ToplandÕ toplandÕ, bütün úirketin paylarÕ benim elime geldi. Hiçbir kanun, “bu úirket tüzel kiúili÷in kendili÷inden kaybeder” demiyor; dahasÕ, hadi
onu demedi, “bilhassa asgari sayÕdan düúerse bu úirket münfesih” de demiyor. Bizim kanunumuz ne diyor biliyor musunuz? “Bu úirket hakkÕnda fesih
davasÕ açÕlÕr” diyor. Kim açabilir diye kanuna bakÕyorsunuz, diyor ki, “di÷er
ortaklar açar (di÷er ortak kalmamÕú), iki, alacaklÕ açabilir.” Ama, úirket baúarÕlÕysa ve bir bankanÕn büyük kredi orta÷Õ ise, bütün kredilerini ödüyor ise
niçin o alacaklÕ bu úirkete fesih davasÕ açsÕn? Baúka kanunlarda yok ama,
bizimkisi düúünmüú; “Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ da açabilir” diyor. Sanayi
ve Ticaret BakanlÕ÷Õ bugüne kadar açmamÕú, hiç yok. Demek ki, açÕlmadÕ÷Õ
müddetçe tek kiúilik úirket yaúÕyor, açÕlsa bile, hâkime demiú ki, “6 ay süre
ver, düzelsin.” 1926 tarihli Ticaret Kanununun 443’üncü maddesi diyor ki,
“böyle bir úirkete 1 yÕl süreyle fesih davasÕ açÕlamaz.” Diyeceksiniz ki, “çok
liberal.” Evet. Kanun koyucu düúünmüú, demiú ki, “burada bir trafik kazasÕ
oldu, istemeden 1’e düútü, tezgâhÕ niye da÷ÕtayÕm”; açtÕrmÕyor. Demek ki,
bu bir ihtiyaca cevap veriyor.
1986 yÕlÕnda Avrupa Toplulu÷u dedi ki, “ey üyeler, siz ya sÕnÕrsÕz sorumlu tacir yanÕnda bir de sÕnÕrlÕ sorumlu tacir diye bir tacir yaratacaksÕnÕz
veya tek kiúilik limitet úirkete izin vereceksiniz, -bu mecburiyet- tek kiúilik
limitet úirketi seçmiúsen tek kiúilik anonim úirket de seçebilirsin.” Bir akademisyen olarak, “niye böyle bir úey yapÕyorsun” diye soruyorsun. Diyor ki,
“bir, sÕnÕrsÕz sorumluluk bugün Out.” Size hep Ticaret Kanununun arkasÕndaki felsefeleri anlatÕyorum. EtrafÕnÕza bakÕn arkadaúlar, hiç kolektif úirket
kuruluyor mu, hiç komandit úirket kuruluyor mu? Sizin yaúÕnÕz belki hatÕrlamanÕza imkân vermeyebilir; 1973 yÕlÕnda Türkiye’de bir nevi de÷iútirme
furyasÕ baúladÕ, birçok kolektif ve komandit úirket anonim úirkete dönüútü.
Neden? ønsan tabiatÕna aykÕrÕ; úirket borçlanÕyor, úirketin borçlarÕndan benim mal varlÕ÷Õma veriyorlar. Avrupa açÕkça úunu demek istedi: Bu Out’tur;
bir. økincisi; bu iúletmecili÷in içine korku salÕnÕyor, çünkü bu takip iflas
takibidir. Bugüne kadar kazancÕmÕz ne oldu? SÕfÕr.
SÕnÕrsÕz sorumlulukla neyi koruyoruz? AlacaklÕlarÕ. Peki, acaba alacaklÕlarÕ úeffaflÕkla korusam daha mÕ iyi olur? Örnek vereyim. En baúa dönelim ve felsefeler birbirine ba÷lansÕn. Bu 700 bin limitet úirketin hepsi esasÕnda sÕnÕrlandÕrÕlmÕú bir sorumlulu÷u temsil ediyor de÷il mi? 5000 lira sermayesi var. 4 tane bankadan çek defteri alsa herkesi dolandÕrÕr. Beni 18 tane
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asliye ceza hâkimi ziyaret etti ve dediler ki, “karúÕlÕksÕz çeklerin yüzde 95’i
limitet úirketlerden kaynaklanÕyor.” 5000 lira sermayeyle kuruyorsun, bütün
bankalarÕ gidip ben limitet úirketim diyorsun, senin úirket olmanÕ çok önemsiyorlar, herkes sana çek defterini veriyor, bu çek defterlerini imzalÕyorsun,
da÷ÕtÕyorsun ve kayboluyorsun; bu gerçek arkadaúlar. Bu, Türkiye’deki kökleúmiú olan yollardan biridir. Bunu hapisle falan önleyemezsiniz. Neden?
Çünkü kayboluyor, kayboluyor. “Böyle bir limitet úirket yerine, bu limitet
úirketi ben denetlesem, onun, çekmecede, karanlÕkta yaúÕyor olmasÕndan onu
gün ÕúÕ÷Õna çÕkarsam, onu raporlama standartlarÕna tabi tutsam daha uygun
gelecektir” dedi. Bu bir.
Benim Arçelik oldu÷umu ve benim, buzdolabÕnÕn iç raflarÕnÕ yan sanayiden temin etti÷imi düúünün. Bana gelip dediler ki, -ben de yönetim kurulundayÕm- efendim bu çok pahalandÕ, bunu kendimiz yapalÕm. Ben de
dedim ki, biz zaten geniú bir úirketiz, bunu içeride yapmanÕzÕ istemiyorum,
bunu bize ba÷lÕ baúka bir úirkette yapÕn. SorarÕm úimdi size; bu 5 kiúilik bir
ortak toplulu÷unun bulunmasÕna ihtiyaç var mÕ? Bugün Almanya’daki tek
kiúilik úirketlerin yüzdesi yüzde 35’tir. Burada yapÕlacak ne var? Tek kiúilik
bir úirket, Arçelik’in kendisi ve tek kiúilik yönetim kurulu olacak (yeni kanunla o da geldi.) ùimdi bizi tenkit ediyorlar; “efendim ‘kurul’ çok kiúi demek, ‘kurul’ kelimesi kullanÕlabilir mi?” Ticaret Sicilinde elemanlara bir
konferans verdim, birisi dedi ki, “úirket çok kiúi demektir, çok haklÕ úeyler
söylediniz, keúke úirket kelimesini de÷iútirseydiniz.” Ben ona dedim ki, mesela “mirket” deseydik… “Öyle demeseniz daha iyi olur.” Peki, daha sonra,
bu úirket, 5 gün sonra adam bir kÕsÕm hisselerini elden çÕkarttÕ tekrar úirket
oldu, tekrar tek elde toplandÕ, tekrar mirkete döndü; do÷ru mu bu? Burada
yerleúmiú bir kavram var, bu kavramda bir açÕlÕm ortaya geliyor. Bu bir.
øki; Türkiye’de, -arkadaúlar bunu da bilin- iúletmeci vakÕf yok, hep
hayÕrsever vakÕf var. Halbuki, dünyanÕn en önemli iúletmecileri vakÕflar.
Bizim Medeni Kanunumuza bunu getirmediler. Bizim bu hükmümüzle, tek
kiúilik bir anonim úirket tek pay sahibi bir vakÕf olursa, bu dolaylÕ bir úekilde iúletmeci bir vakÕftÕr. Tek kiúilik diyorum ama, böyle bir úirketin 15 kiúilik yönetim kurulu, 20 kiúilik danÕúma kurulu olabilir. DünyanÕn en büyük
çelik úirketlerinden biri olan ThyssenKrupp tek kiúilik bir Anonim ùirkettir
ve bir vakÕf bunun tek orta÷ÕdÕr.
Üç; ben teknik üniversiteyim veya ben Cerrahpaúa Üniversitesi Fakültesiyim ve Fakültenin tüzel kiúili÷inin oldu÷unu düúünün, inceleme yaptÕk,
AIDS için bir aúÕ bulduk, damar sertli÷ine karúÕ bir ilaç bulduk, buna iliúkin
patenti kim alacak? Herhâlde Muhakemat Müdürlü÷ü veyahut da Maliye
BakanlÕ÷Õ, birisi alacak. Peki, bu patenti satmak isterse kim satacak? Yaban- 27 -

cÕ ülkelerdeki bütün araútÕrma kurumlarÕ, enstitüler, patent üretenler tek kiúilik úirket kuruyorlar, bu patentleri satÕyorlar, araútÕrmayÕ devam ettiriyorlar.
Neden? Kamusal alandaki patentlerde kamusal cihaz kullanÕlÕyor, kamu yeri
kullanÕlÕyor, kamu personeli ve kamu parasÕ kullanÕlÕyor, siz buraya baúka
kimseyi ortak edemezsiniz. Bana teknik üniversite geldi; onlarÕn tabii sonra
patentlerle de ilgisi olabilir ama, en baúta yazÕlÕm úirketleri kurmak istiyorlar, veri bankalarÕ úirketleri kurmak istiyorlar. ømkân yok. Muhakkak yanlarÕna 4 tane, 5 tane adam takacaksÕn. Bunlar da bir sürü dedikoduya sebebiyet verecek.
Birçok ülkede úöyle bir kural vardÕr: Her sigorta branúÕ tek bir úirket
olabilir; yani deprem bir úirket, hastalÕk bir úirket, sa÷lÕk bir úirket, cam bir
úirket. Tepede bir sigorta holding úirketi vardÕr, sigorta holding úirketi bu
úirketlerin her birinin tek úirketidir, tek orta÷ÕdÕr.
Demek ki, ticaret âleminde tek kiúilik úirketlerle yeni imkânlar da do÷uyor, yeni úemalar, yeni modeller üretilebiliyor. Kanunumuz bunu da getirmiútir.
Arkadaúlar baúka bir açÕlÕm haksÕz rekabette olmuútur. Nedir, hangi
felsefede açÕlÕm yapÕlmÕútÕr? AçÕlÕm yapÕlan nokta úu: Bizim bugünkü haksÕz rekabete iliúkin hükümlerimiz iyi iúletmeyi kötü rakiplerden korumaktadÕr. Ne yapar? Mübala÷alÕ reklam yapar, mal kötüler, iú kötüler, müstahdemini çalar, úunu yapar bunu yapar. Boyut budur, baúka bir boyut yoktur.
Ama hangi boyut olabilir? ùu boyut olabilir: ùirketler mevsim sonu satÕúlar
yapabilirler, siz de zannedersiniz ki, o mevsim için yapÕp satamadÕklarÕ mallarÕ satÕyorlardÕr. Halbuki esasta, sÕrf bu kampanya için kalitesiz mallar yapÕlmÕútÕr. Burada beni koruyan kimse yoktur. Neden? Çünkü ben bir iúletme
de÷ilim. Halbuki hükümler bu çerçeve için düzenlenmiútir.
Ben otomobil almak için kredi almaya giderim, taksitle hayhay derler,
sonra ben birtakÕm úeyler imzalarÕm, otomobil bana teslim edilmez, fakat
bakarÕm ki, bir bankadan bana bonolar gelmiú. 4, 5, 6 ay geçmiú ve ben
mahkemeye müracaat ederim. Hâkim bana der ki, Ünal Bey sen otomobili A
úirketinden almÕúsÕn, fakat krediyi sana B bankasÕ vermiú. Ben desem ki,
sayÕn hâkim bey ben bu krediyi otomobil için aldÕm, otomobil bana gelmedi.
“Hukuk böyle, bu ikisi birbirinden ayrÕ.” Hiç kimse bana bunu açÕklamaz.
Bunun ço÷u da bana, tüketici kredisi diye takdim edilir. HaksÕz rekabet kurallarÕ beni bunda da korumaz. Neden? Çünkü sadece iúletmeler arasÕndaki
iliúkilerdeki durumdur. AynÕ úey tedarikçiler için, müúteriler için söz konusu.
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Yeni sistem üçlü sistemdir, yani iúletmeler, tedarikçiler, müúteriler;
yeni gelen kanunun özelli÷i budur. AçÕp baktÕ÷ÕnÕzda orada úu yeni haksÕz
rekabet türlerini göreceksiniz: øúletme kredilerinde haksÕz rekabet. Diyor ki;
Ünal Tekinalp, kimden kredi alÕyor bunu bilsin, iki, kredi ne kadar onu bilsin, faiz ne kadar onu bilsin, hepsini birbirine karÕútÕrma, hepsini toplam bir
rakam olarak söyleme, üç, Ünal Tekinalp aynÕ zamanda, öyle bir hükümle
ayaklarÕ nerede kayacak, onlarÕ da yazÕp ver. Sigortada da var, yeni kanunda
var bu. Gidiyorsun diyorlar ki, sizin evde hasar var ama, hasarÕ ödeyemezsiniz, çünkü sizin evin 300 metre ilerisine bir tane benzin istasyonu açÕlmÕú.
Evet, açÕldÕ. Ama bizim poliçemizde hüküm var, patlayÕcÕ tehlikesi olan
yerler 300 metreye kadar gelince sizin sigorta korumanÕz düúünüyor. Allah
Allah, ben bunu hiç bilmiyordum. Evet, maalesef burada yazÕyor. Buna ilk
adÕm olarak; büyük yazÕn, Ünal Tekinalp okuyabilsin, iki (bu adÕm da geldi), açÕk yazÕn, yani o patlayÕcÕ ibaresini saklamayÕn, o okuyabilsin. ùimdi
yeni gelen sistem úu: Ünal Tekinalp’in ayaklarÕnÕ nerede kaydÕracaksanÕz
onlarÕ satÕrbaúÕ hâlinde verin. Bilmem felsefeyi anlatabiliyor muyum? SigortacÕlarla bunun yüzünden çok problemler çÕktÕ.
Hasar oluyor, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay inceleme yapÕyor, bir türlü
tazminatÕ alamÕyorsun. Biz, “6 ayÕ geçerse öngörülmüú tazminatÕn yarÕsÕ
avans olarak verilir” diye bir hüküm koyduk, kÕyamet koptu. En sonunda
4’te 1’e kadar indik, çünkü münakaúalar oluyor. Daha sonra dediler ki, “sen
bunlarÕ küçük tüketici tipindeki sigortalÕlarÕ korumak için yapÕyorsun, ama
düúünki ben bir de petrol taúÕyorum, orada bir hasar olursa, o çok büyük,
onun 4’te 1’i bile beni götürebilir.” Tabii, bunu bu kadar yakÕndan görünce,
bu da kanunun mükemmelleúmesi bakÕmÕndan bir problem ortaya çÕkarÕyor.
Kanunda iúte bir di÷er açÕlÕm noktasÕ da, -teker teker söylemeyece÷im arkadaúlar- bu tipten úeffaflÕk hükümleri.
AklÕnÕzda kalsÕn diye söyleyeyim; herkes, “efendim Ticaret Kanunu
gelince köfte yenilmeyecek”, “otobüslerde giderken gürültü yapÕlmayacak”
diye baúka úey söyledi. Halbuki úunu söylemediler: Bugün sizin bagajÕnÕz
hasara u÷rasa hiçbir para alamazsÕnÕz. Atina anlaúmasÕna göre, altÕ türlü
bagaj var, altÕsÕndan da hasarda para alabilirsiniz. Size en uçtaki örne÷i verece÷im. Siz arabalÕ vapura arabanÕzla biniyorsunuz. ArabanÕzÕn bagajÕndaki
bagaj, kamaranÕzdaki bagaj, do÷rudan do÷ruya bagaj diye verdi÷iniz bagaj,
vapurun umumi alanÕna verdi÷iniz bagaj, yeme÷e giderken yanÕnÕza aldÕ÷ÕnÕz bagaj, -baúka bagajlar da var, úimdi tam hatÕrlamadÕm- bunlarÕn hepsinin
zararÕnÕ taúÕyÕcÕ ödemek zorunda. TaúÕyÕcÕlar derler ki, “bu úartlar altÕnda
taúÕyÕcÕlÕk yapÕlmaz.” Mesele úöyle takdim ediliyor: Sanki her seferde altÕ
bagaj da zarara u÷ruyormuú gibi, öyle kabul ediliyor. Ama, bir seferde, ola- 29 -

bilir ki, yanlÕú bir manevra, suyun arabanÕza kadar gelmesini ve bagajdan
içeri girmesini sa÷layabilir.
Baúka bir nokta da arkadaúlar, bu kanun úirketler toplulu÷unu düzenlemiútir. Böyle bir topluluk dünyada her yerde düzenlenmiútir, bizde düzenlenmemiútir. Bizde, toplulukla hiç ilgisi olmayan, onun sadece bir parçasÕnÕ
teúkil eden holdingler hakkÕnda hükümler vardÕr.
Bir topluluk niçin düzenlenir? Size ilk önce, hukukta “salkÕm” veya
“piramit” dedikleri bir topluluk örne÷i vermek istiyorum. Tepede bir çatÕ
úirket düúünün; bu bir holding olabilir. Bu çatÕ úirketin 2000 lira sermayesi
olsun ve bunu 400 liradan 5 tane úirkete (otomotiv grubu için bir úirket,
tekstil için bir úirket, finansal sektör için bir úirket, medya için bir úirket,
elektronik için bir úirket) da÷ÕtsÕn, her birine 400 lira koyup yüzde 50.1’i
sa÷lamÕú olsun. Böyle bir úey düúünün. Demek ki, birinci kademede, en
azÕndan 2000 lira 4000 lirayÕ kontrol eder. 400 bende var, ben koydum,
400’ün biraz aúa÷ÕsÕnÕ da yabancÕlar (bu benim orta÷Õm olabilir, halk olabilir) koymuú. økinci kademede arkadaúlar, otomotivde de kamyon úirketi,
traktör úirketi, bisiklet úirketi, binek arabasÕ úirketi, ticari araç olsun. 4000
liram vardÕ. Hepsine 1000 lira koysam, yanÕna da 1000 lira gelse, demek ki,
birinci kademede benim 2000 liram 4000 lirayÕ veya 5000 lirayÕ kontrol
eder. Böyle bir salkÕmÕ kurdu÷umu düúünün; bunun teorisi budur. Amerika’da yapÕlan hesaplara göre, bu salkÕm büyüdükçe yukarÕdaki 1 dolar aúa÷Õda 1 milyon dolarÕ kontrol eder.
Bu tablo içerisinde, salkÕmÕn en aúa÷ÕsÕnda pay sahibi Ünal Tekinalp’i
düúünün. Bu Ünal Tekinalp’i hangi Ticaret Kanunu koruyabilir? Bir örnek
vereyim. Ben kârlÕ bir úirket olsam, grubun da zararda bir úirketi olsa, ikisini
birleútirseler, makro planda çok güzel bir úey, fakat benim temettü gitti. Ben
buna karúÕ mücadele açsam, avukata gitsem, iptal davasÕ aç diyecek bana.
Neyi iptal ettireyim? Birleúmeyi. Ama karúÕ taraf gelip diyor ki, makro planÕm budur, kanun, böyle yapÕlmÕútÕr falan. Benim bunu burada mevcut enstrümanlarla korumamÕn imkânÕ yok. Bu bir. Diyelim ki, bu Ünal Tekinalp
yönetim kurulu üyesi olsa, bana deseler ki, bu iki úirketi birleútir veya senin
elinde fazla fon var, baúka bir úirketin de fona ihtiyacÕ var, onun da elinde
hiçbir úeye yaramayan, imar durumu olmayan bir arsa var, bu arsayÕ sen
satÕn al ve fonu ona ver ve ben de bunu yapsam, (çünkü yapmazsam iúten
çÕkaracaklar.) beni mahkemeye verseler hâkim bana diyecek ki, Ünal
Tekinalp, 321’inci maddede, úirkete karúÕ özen borcunuz var. Bu özen borcunun ne oldu÷unu biliyor musunuz? Evet, kendi úirketimin menfaatlerini
ön planda tutaca÷Õm. Burada tutmamÕú görünüyorsunuz. O zaman ona teorik
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bir laf söylesem, desem ki, efendim bunlar makro planda program yaparlar,
makro menfaatler úöyledir böyledir, diyebilir ki, ama bunlarÕn hiçbir tanesi
321’inci maddede yazmÕyor. Beni kurtarabilecek bir avukat yok, çünkü kanun gayet açÕk. Demek ki, bunlarÕ düzenlerken hiç ideolojik bir taraftan
bakmayÕp yapabilece÷imiz iki-üç úey var: Bir, en baúta, yönetim kurulu
üyesi olarak Ünal Tekinalp’i korumak; iki, küçük pay sahibi olarak Ünal
Tekinalp’i korumak. Ama, Ünal Tekinalp’in eline bu tipten birleúmeleri
veya baúka kararlarÕ önleme, veto hakkÕ yetkisini verirsen o zaman da ekonomik hayat durur.
øúte, yapÕlan düzenlemenin özü bu söyledi÷im hususlarÕ çözebilmektir.
KÕsaca, nasÕl çözülmüútür? Diyor ki, makro planÕ yapanlar var, bunu düúünün. Makro planÕ yapanlara diyor ki, sen aúa÷Õdakilere avantaj ve dezavantaj
sa÷larken, -bütün yabancÕ kanunlar bunu böyle söylüyor, biz de bunun
Türkçesine “yarar ve kayÕp” dedik “zarar” demedik, çünkü zarar bir Borçlar
Kanunu kavramÕ, øngilizcesi “Advantage” ve “Disadvantage”, AlmancasÕ
“vorteil” ve “nachteil” buna kayÕp verebilirsin, dezavantaj yaratabilirsin.
Ama, kanuna bir hüküm koyuyorum; “bunu 1 takvim yÕlÕ içerisinde telafi
et.” Dikkat edin, “tazmin et” demedim, “telafi et” dedim. Etmezsem… Bir
defa, burada gizli bir hukuki emir var; “telafi edebilece÷in gibi bir karar al”,
yani “ben karar alÕyorum ne yaparlarsa yapsÕnlar” de÷il. Yöneticilik bu noktada. Almaz isen, bu en aúa÷Õdaki Ünal Tekinalp, kendi úirketinin yönetim
kurulu üyesi de de÷il, tepedeki úirkete dava açabilir ve diyebilir ki, benim
zararÕmÕ telafi edin. Neden? Çünkü bunu yönetim kurulunun kendisi yapmadÕ. Siz çok basiretsiz davranmÕúsanÕz size de dava açabilir, yani hâkim
ortaklÕ÷a de÷il, hâkim orta÷a da dava açabilir. Birincisi bu. øki; Ünal
Tekinalp diyebilir ki, benim hisselerimi gerçek de÷erden satÕn alÕn. Bu da
bizim icadÕmÕz de÷il.
Arkadaúlar, Almanlar bunu 155 maddede düzenlemiútir, biz ise 20
maddede düzenledik.
Bir hâkim úirket hangi úirkettir, yavru úirket hangi úirkettir, ba÷lÕ yönetim kurulu nedir, ba÷lÕ yönetim kuruluna hangi hâllerde dava açÕlabilir
(çok istisnai olarak), ba÷lÕ yönetim kurullarÕnÕ alacaklÕ dava ederse tepedeki
úirket bunu nasÕl korur; hükümlerimiz bu istikamettedir ve bunlar da yeni
hükümlerdir.
Efendim ben size birçok temel felsefi noktayÕ anlattÕm.
En büyük de÷iúiklikler yönetim kurulunda. Yönetim kurullarÕna nerede müdahale edildi? ølkelerimiz úunlar:
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1- Tek kiúilik yönetim kurullarÕna cevaz verildi. Neden? Küçük bir
úirket. Bu sadece tek kiúilik úirketler için de÷il, tek ortaklÕ úirketler için de÷il, baúka küçük úirketler için de olabilir. Büyük bir úirket de süratli karar
almak ve uygulamak ihtiyacÕnÕ duyabilir.
2- Yönetim kurulu üyesi olmak için hissedar olmak mecburiyeti kalktÕ. Bu, 19’uncu yüzyÕldan kalma bir anlayÕútÕ. Benim yönetim kurulu üyesi
olmam için pay sahibi olmamÕ niye úart koúuyorsun? Bana parma÷Õn altÕnda
olsun, sen de teenniyle, özenle iútirak et. Ben bunu nasÕl aúÕyorum? øki türlü:
Birincisi, bir tane payÕm oluyor ve taúÕn altÕndaki bu parma÷Õm hiçbir úey
ifade etmiyor; iki, tüzel kiúinin temsilcisi olarak giriyorum. DünyanÕn hiçbir
yerinde bu úart kalmadÕ (øsviçre hariç.) Bu da ikinci büyük bir de÷iúiklik.
3- “Tüzel kiúinin temsilcisi yönetim kurulu üyesi olur” kuralÕ kalktÕ.
Tüzel kiúinin kendisi üye seçilebilir.
Diyeceksiniz ki, “FransÕz hukukçusu Duguit demiú ki, ben úimdiye
kadar hiçbir tüzel kiúiyle ö÷le yeme÷i yemedim ve hiçbir tüzel kiúinin úapkasÕnÕ portmantoya asarken görmedim.” Bu tüzel kiúi yönetim kurulu üyesi
seçilirse nasÕl gidip oraya oturacak? Onun bir úahÕsta somutlaútÕ÷Õ kabul
edilecek; ama bunun adÕ “temsilci” de÷il, -dikkatinizi çekiyorum- diyelim ki
Marmara Turizm Aù., Ünal Tekinalp de, oymuú gibi tescil edilecek. Temsilci de÷ilim, oyum. Ben gidip yönetim kuruluna katÕlaca÷Õm, oy verece÷im.
Ben orada oturunca herkes Marmara Aù oturuyor kabul edecek ve ben oy
verdi÷imde de herkes, tüzel kiúi oy verdi kabul edecek. Ben temsilci olmadÕ÷Õm için sorumluluk onda do÷acak. Ben temsilci olmadÕ÷Õm için tüzel kiúi
istedi÷i an beni de÷iútirecek, diyecek ki, artÕk Ünal Tekinalp de÷il, lütfen
Tu÷rul Kudatgobilik’i tescil edin. Bunun için benim azledilmeme, bir yerden izin almama, genel kurulun toplanmasÕna ihtiyaç yok. Burada da bir
hukuki varsayÕm var, açÕk, ama di÷eri kadar suni de÷il. Niçin suni de÷il?
Diyorsun ki, Ünal Tekinalp tüzel kiúinin temsilcisi olarak seçildi. Sonra ben
sorumluluk do÷uracak bir iú yapÕyorum, tüzel kiúi sorumlu olmuyor. Diyorsun ki, temsil iliúkisi úudur, temsil edenin yaptÕ÷Õ iúler temsilcinin úahsÕnda
ve portföyünde do÷ar. Bana diyorlar ki, teori böyle diyor. Ama genel kurul
Ünal’Õ seçti, Ünal’Õ seçince, bakma ismine, seninle onun arasÕndaki temsil
iliúkisi kesildi; teorik izah da budur. Bunun yerine bizdeki varsayÕm úu: Ben
oturuyorum, orada tüzel kiúi oturmuú kabul ediyorlar, ben oy veriyorum, o
oy verdi kabul ediyorlar. Üçüncü büyük yenilik bu.
4- Türkiye’de bugüne kadar genel kurullarda karar alma iki sebeple
çok zordu: Bir, a÷ÕrlaútÕrÕlmÕú nisap, toplantÕ nisabÕ vardÕ. Kanun diyordu ki,
“bir yönetim kurulunun toplanabilmesi için yarÕdan bir fazlanÕn (e÷er 7 ki- 32 -

úiyse, yarÕsÕ 3,5, artÕ 1 kiúi, 4,5, yarÕ olmaz, 5) hazÕr bulunmasÕ lazÕm.”
Hirsch’e demiúler ki, “niçin böyle bir úey yazdÕnÕz, niçin burada a÷ÕrlaútÕrmÕúlar?” “Vallahi ben, Türkçede ‘ço÷unluk’ nasÕl denilir, ‘ço÷unluk’ nedir
diye sordum, bana ‘yarÕdan bir fazla’ dediler” demiú. Halbuki Hirsch’e, “yarÕdan bir fazla” de÷il, “yarÕdan fazla” demeleri icap ederdi. Bu da kalktÕ.
øki; temsilen yönetim kurulunda oy vermek mümkün de÷il.
Bunun yerine, on-line yönetim kurullarÕ geldi. TamamÕyla on-line olabilir veya fiziki bir toplantÕya bazÕlarÕ on-line iútirak edebilir.
Daha da önemli bir yenilik geldi. Biliyorsunuz, bir teklifin imzalanmasÕ suretiyle toplantÕ yapÕlmadan genel kurul bir yönetim kurulu kararÕ
alabilir. Yani ben burada teklif yazarÕm, Tu÷rul Kudatgobilik genel müdür
olmuútur derim, sonra bunu Ankara’daki arkadaúÕmÕza yollarÕm, o bunu
imzalar, birisi Bonn’daysa ona yollarÕz (bu çok zor.) Türk hukukunda úu
tartÕúÕlmÕútÕr: Metin aynÕ olup imzalar farklÕ kâ÷Õtlarda olsa acaba karar olur
mu? Yani ben yazdÕm, imzaladÕm koydum, sonra Tu÷rul Beye telefon ettim,
-o Bonn’da- úu kararÕ yaz, imzala, DHL’le bana yolla dedim. Seda böyle
söyledim. 7 tane kâ÷Õt geldi. Hepsinde Õslak imza var. Karar mÕ?.. Bana göre
karar ama, doktrinin büyük kÕsmÕ “hayÕr” dedi, Ticaret Sicili “hayÕr” dedi,
mahkemelerden bir tanesi “hayÕr” dedi. Bugün, yeni gelen sisteme göre bu
da karardÕr. Ne olacak? Ya deftere 7’sini yapÕútÕracaksÕn veyahut da saklayacaksÕn, 7’sini bir arada buldu÷unda eski tarihle imzalatacaksÕn. ArtÕk bu,
hilekâr bir eski tarih de÷il, hakikaten var olan bir karar.
Teúekkür ederim.
OTURUM BAùKANI- Çok teúekkür ediyoruz Hocam, a÷zÕnÕza sa÷lÕk.
Gerçekten çok güzel bir tebli÷ dinledik ve de çok aydÕnlandÕk. Gerçekten úeffaflÕ÷a yönelik, elektronik ortama yönelik yenilikler, ça÷daú geliúimleri ifade ediyor.
De÷erli konuklar úimdi 15 dakika ara veriyorum.
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YENø TÜRK TøCARET KANUNU
Sermaye ùirketlerinde Finansal Raporlama
ve Denetime øliúkin Yenilikler

DOÇ. DR. KORKUT
ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ö÷retim Üyesi) - De÷erli konuklar, konu Ticaret Kanunu
olunca tabii HocamÕ dinlemek
ayrÕ bir keyif veriyor. O, makro
düzeyde Ticaret Kanununun neler getirmekte oldu÷unu bizlere
sundu; ben de, uygun görürseniz
biraz mikro düzeyde, neredeyse
devrim niteli÷inde sayÕlabilecek
somut bir bölümünün, -Hocam
felsefelerine de de÷indi- bizlere
neler getirmekte oldu÷unu ele
almaya çalÕúaca÷Õm.
Çok teúekkür ederim; SayÕn Baúkan Borçlar Kanunu açÕsÕndan iltifatta bulundu. Ben bunu de÷erli HocalarÕm, özellikle de -herhâlde
rahmet istedi- Borçlar Kanunu Komisyonunu baúlatan Baúkan olarak Turgut
AkÕntürk HocamÕz adÕna kabul ediyorum.
østanbul’a gelince hava alanÕnda taksiye binmek iyi oluyor, çünkü hem
Türkiye’nin havasÕnÕ tutuyorsunuz, hem Ankara-østanbul karúÕlaútÕrmasÕnÕ
taksicilerden alÕyorsunuz. Bu arada, taksi plaka fiyatlarÕ yükselmiú, 8000
TL’ye çÕkmÕú. Ama klima açmadan geldi, terden öldüm. Neden? Çünkü
arabanÕn motoru küçük, çekmiyor, klimayÕ açsak serinletmiyor, camlarÕ kapadÕ÷ÕnÕz için de biraz daha terliyorsunuz. Bu tür araba yapan iúletmecilerimize de duyurulur. Oysa, Avrupa Birli÷i dedi÷inizde, standartlar, Belçika’ya gidenler biliyorlar- Q7’ler, Mercedes cipler, hepsi birer taksi
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olarak emrinize amade. O zaman, kaliteyi yakalamanÕn da, -demek ki her
úey sermaye de÷il- belirli de÷erleri, standartlarÕ var.
Türkiye’de önemli bir tespitim; kendimizi çok önemli sanma hâletiruhiyesi içine çok kolay girebiliyoruz, ama önemli sandÕ÷ÕmÕz andan itibaren,
sÕnÕrÕ aútÕ÷ÕmÕz zaman bu önemlili÷in de göreceli oldu÷unu maalesef tespit
ediyoruz. O yüzden uluslararasÕ düzeyde belirli standartlar hemen burada
da, iú âleminden e÷itime, her alanda karúÕmÕza çÕkÕyor.
Dün Ankara’da TEPAV’da Dünya BankasÕ, özellikle ihracata dayalÕ
kalkÕnma modelinin krizden sonra iúlerli÷i konusunda bir rapor sunumu
yaptÕ. Orada Türkiye açÕsÕndan bir de÷erlendirme dikkatimi çekti, onu sizlerle paylaúmak istiyorum. øhracatla istihdam arasÕnda inanÕlmaz bir korelasyon var. Özellikle ihracatta bulundu÷unuz bölge krizden etkilenmiú ve
ihracatÕnÕz düúüyorsa, istihdam da o ölçekte ciddi úekilde düúüyor. Gaziantep’le Bursa örne÷i verildi. Gaziantep tabii ihracatÕ açÕsÕndan küçük de olsa,
bölgede krizden etkilenme düzeyi düúük oldu÷u için bir istihdam kaybÕ yok
ama, Bursa gibi, Türkiye’nin en önemli dinamiklerinden birisi olan úehirde
inanÕlmaz bir istihdam kaybÕnÕn ihracattaki düúüúle paralel gitti÷ini görüyoruz. O zaman, salt içeride düúünmek, içeride düzenleme yapmak bizler için
artÕk bu ortamda yeterli de÷il diye bunu açÕklÕkla görmek lazÕm. O yüzden
de, Türk Ticaret Kanunu ya da bu tür düzenlemelerin, -ki BaúkanÕn açÕklamalarÕ çerçevesinde önümüze kÕsa sürede herhâlde Sermaye PiyasasÕ Kanunu düzenlemesi de gelecek- artÕk bizim için lüks olmaktan ziyade ciddi bir
ihtiyaçtan kaynaklandÕ÷ÕnÕ da göz önünde bulundurmak, hatta bu tür düzenlemelerin çÕkarÕlmasÕnda zaman kaybÕnÕn da önüne geçmek büyük önem
taúÕyor diye düúünüyorum.
Bu çerçevede, özellikle finansal raporlama ve denetim açÕsÕndan tabii
ki somut olarak sistemi ele almaya çalÕúaca÷Õm.
De÷erli Hocam, “Ticaret Kanununu hazÕrlarken biz hedefler belirlemedik, aslÕnda Türkiye bize bu hedefleri empoze etti” dedi. AslÕnda, finansal raporlama ve denetim açÕsÕndan burada benim hep dikkatimi çeken en
önemli hedeflerden birisi, ilk hedef de, Türk iúletmeleri bakÕmÕndan getirilen veya ortaya konulan hedef oldu ki, bu, Türk iúletmelerinin uluslararasÕ
ticaret, endüstri, finans, sermaye piyasalarÕnÕn güvenilir, sürdürülebilir rekabeti haiz aktörleri olmasÕ gerekti÷ini vurgulayan anlayÕú. Burada hemen ilk
hedef olarak karúÕmÕza çÕkan finansal raporlamayÕ görüyoruz. Finansal raporlama söz konusu oldu÷unda da tabii ki bu kökten bir de÷iúikli÷i ifade
diyor, çünkü buna iliúkin 88’inci maddenin gerekçesine baktÕ÷ÕmÕzda, yeri
geldi÷inde esnaf iúletmesine dahi, özel nitelikte olsa da, standart getirmeyi
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ve gerek defterlerini tutarken, gerek finansal tablo hazÕrlarken bu standartlara uygun hareket etmesi gerekti÷ini vurgulayan bir gerekçeyle karúÕlaúÕyoruz. Tabii bu çok önemli bir de÷iúimi ifade ediyor. Özellikle buna iliúkin
88’inci maddeyi ele aldÕ÷ÕmÕzda da, bu yapÕ de÷iúikli÷inin somut olarak
karúÕmÕza çÕktÕ÷ÕnÕ görüyoruz.
Bu yapÕ de÷iúikli÷i içerisinde ne var? Bir kere, tüm ticari iúletmeler artÕk ticari defterlerini tutarken ve finansal tablolarÕnÕ hazÕrlarken uluslararasÕ
finansal raporlama standartlarÕyla uyumlu Türkiye muhasebe standartlarÕna
veya yeni adÕyla Türkiye finansal raporlama standartlarÕna (TFRS) uygun
hareket etmek zorundalar. BunlarÕ Türkiye’de kim belirliyor? BunlarÕ Türkiye’de Türkiye Muhasebe StandartlarÕ Kurulu belirliyor. Sermaye piyasasÕna 1999’da geldi ve 3 oda 1 salon bir Kurul olarak çalÕúmalarÕna baúladÕ.
Nihayet kendi binasÕna geçti. Esnek bir Kurul. Türkiye’de di÷er tüm kurullar içinde benim örnek alÕnmasÕnÕ düúündü÷üm bir Kurul. “Esneklik”ten
kasÕt úu: Özellikle kimse, aman, bu Kurula üye ve baúkan olayÕm diye özel
bir çaba sarf etmiyor, dolayÕsÕyla da bu yönde siyaseti etkileme arayÕúÕ içerisine hemen hemen hiç girmiyor. MütevazÕ da ödemeler yapÕlÕyor. DolayÕsÕyla, bu açÕdan da baktÕ÷ÕmÕzda, ideal bir özerk Kuruluú olarak nitelendirmek
gerekir.
Bu Kurul, uluslararasÕ finansal raporlama standartlarÕyla tam uyumlu
olmak üzere Türkiye’de de standartlarÕ belirliyor ki, yeni kanun da buna
vurgu yapÕyor. Hepinizin malumu; Türkiye’de baúka Sermaye PiyasasÕ Kurulu olmak üzere birçok kurum bu konuda standartlar belirlemekte, çünkü
özel statülü anonim úirketler için bunlar ayrÕ bir önemi haiz. øúte burada da,
piramidin tepesinde Türkiye Muhasebe StandartlarÕ Kurulunu görüyoruz.
Di÷er kurum ve kuruluúlarÕn da, kendi özel alanlarÕyla ilgili olarak Türkiye
Muhasebe StandartlarÕ Kurulundan onay almak suretiyle sÕnÕrlÕ düzenlemeler yapabilece÷ini bu madde hükme ba÷lÕyor.
DolayÕsÕyla, benim açÕmdan bu kanunun belki en dikkat çekici yönlerinden birisi de, Türkiye’deki kurumlararasÕ yetki çatÕúmasÕnÕn önüne geçen
düzenlemeleri mümkün oldu÷unca kanunun bünyesinde barÕndÕrma arayÕúÕnÕ içermesi.
AslÕnda kanun tasarÕ olarak 2005 yÕlÕnda Bilim Komisyonundan çÕktÕ
ve kamuoyuyla buluútu. KanunlaúmasÕ, Resmi Gazetede yayÕmlanmasÕ, biliyorsunuz, 14 ùubat 2011. YaklaúÕk 6 yÕlda bizlerin elinde de÷erlendirildi
veya de÷erlendirilmeye çalÕúÕldÕ. Komisyon 2000’de baúladÕ; yürürlü÷e giriú
tarihi 2012. Demek ki, bir temel kanun de÷iúikli÷i açÕsÕndan 12 yÕlÕmÕzÕ neredeyse úimdiden bu iúte harcamÕú da görünüyoruz. Bunu niye söylüyorum?
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“Az mÕ çok mu vakit harcandÕ” dedi÷imizde, demek ki, bir temel kanun de÷iúikli÷inde, onlu yÕllara varan bir tartÕúma ve hazÕrlÕk dönemini geçirmek
gerekiyor; Türkiye’nin gelene÷i açÕsÕndan belki bunu burada vurgulamak
lazÕm.
øúte bu çerçevede, kanunun kamuoyuyla tasarÕ olarak buluútu÷u tarihten yayÕmlandÕ÷Õ, kanunlaútÕ÷Õ tarihe kadarki dönemde de finansal raporlamada uluslararasÕ düzeyde de geliúmeler oldu. Bu geliúmelerin de tasarÕ
hâlinde yeni kanuna yansÕtÕlmakta oldu÷unu görüyoruz. Bunlardan birisi de,
gene finansal raporlama konusuyla ilgili, “özellikle küçük ve orta ölçekli
iúletmelerde ne olacak” sorusu. Özellikle finansal raporlama standartlarÕnÕn
boyutu düúünüldü÷ünde, küçük ölçekli bir iúletmede acaba daha kolay uygulanabilir bir standart setine ulaúmak mümkün mü? Bu soruya uluslararasÕ
düzeyde 2009’da cevap verildi; KOBø standardÕ ortaya çÕktÕ. Bu standart da
1 KasÕm 2010 tarihinde Türkiye Muhasebe StandartlarÕ Kurulu tarafÕndan
Resmi Gazetede yayÕmlanarak karúÕmÕza gelmiú, yürürlü÷e girmiú oldu.
Yeni kanun, bu iki standart setinin, -tabii ki kanunlaúÕrken- nasÕl uygulanmasÕ gerekti÷ini de ortaya koydu.
Muhasebe standartlarÕnÕn veya finansal raporlama standartlarÕnÕn hedefi ne? BaktÕ÷ÕmÕzda, aslÕnda bu harita buna cevap veriyor… Bu, dünya
çapÕnda ortak bir muhasebe dilinin ortaya çÕkmasÕnÕ da sa÷layan bir araç.
Burada tabii ki Hindistan ve Amerika belki dikkat çekiyor. Amerika, biraz
da 2008 krizi nedeniyle, özellikle Amerikan genel kabul görmüú muhasebe
ilkeleriyle FRS’ler arasÕndaki uyumda belki biraz yavaúlamaya neden olmuúsa da, bu birliktelik ya da tekli÷e do÷ru gidiú hÕzla yoluna devam ediyor.
Bir di÷er bakÕú açÕsÕndan de÷erlendirdi÷imizde, bir iúletmeye, -dünyanÕn
neresinden olursa olsun- baktÕ÷ÕnÕzda, o iúletmenin bilançosundan o iúletmenin durumunu okuyabilecek bir ortak dil olarak bunu düúünmek yerinde
olur.
Biraz önce, iki standart seti KOBø ve temel set dedim; yeni Ticaret
Kanunu geçici 1’inci maddesinde buna vurgu yapÕyor, iki temel setin oldu÷unu söylüyor ve acaba bunlarÕ kimler uygulamak zorunda sorusuna da yer
veriyor. Oysa, biraz önce dedik, 88’inci madde genel anlamda Türk ticari
iúletmelerin finansal raporlama standartlarÕnÕ uygulama zorunlulu÷unu getiriyor.
Bu iki set ortaya çÕktÕ÷Õnda da bunun ayrÕntÕsÕna girmek gerekiyor. En
basit ifadesiyle, e÷er siz büyük iúletme ya da büyük bir sermaye úirketiyseniz temel seti uygulayaca÷ÕnÕz bu maddede karúÕmÕza çÕkÕyor. E÷er bir
- 37 -

KOBø (küçük ve orta büyüklükte iúletme) iseniz veya sermaye úirketi iseniz
KOBø setini veya dilerseniz, zorunlu olmamak kaydÕyla temel seti de uygulamak söz konusu. Ama, KOBø setini uygulamanÕz, KOBø standardÕnÕ uygulamanÕz bir zorunluluk olarak burada karúÕmÕza çÕkÕyor. BazÕ anonim úirket
türleri de burada istisnaya alÕnmamÕú, her hâlükârda, boyutu ne olursa olsun
büyük úirket sayÕlmÕú ki, bunlar arasÕnda, büyük ölçekli sermaye úirketlerinden bahsedildi÷ini ve konsolidasyona tabi úirketlerle, bunlarÕn ba÷lÕ úirketlerini görüyoruz. Tabii burada özellikle KOBø standardÕnÕn 1’inci maddesinde
ifadesini bulan açÕklamayla bazÕ farklÕlÕklar var gibi görülse de, acaba ba÷lÕ
úirketler de her hâlükârda temel seti mi uygulayacak ya da ba÷lÕ úirket boyutuna göre mi KOBø standardÕnÕ uygulayacak sorusunu zaman içerisinde biraz daha tartÕúaca÷Õz gibi görünüyor. Ama, bankalar, emeklilik úirketleri,
sigorta ve reasürans úirketleri gibi büyük úirketler her hâlükârda temel seti
uygulama durumunda.
Bu set açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda, Türkiye’de her zaman söyleniyor, yüzde 98 küsur KOBø var ve bu KOBø tanÕmlamasÕnÕn içerisinde de mikro iúletmeler var. O zaman bu iúletmeler açÕsÕndan durum ne olacak? Geçici
1’inci maddede Türkiye Muhasebe StandartlarÕ Kuruluna bir yetki verildi÷ini görüyoruz. Bu yetkiyle, KOBø, TFRS’den kÕsmen ve tamamen belirli
iúletmeler için sarfÕnazar etmek veya bunlar için ayrÕ standartlar belirleme
yetkisinin de kanunda tanÕnmÕú oldu÷unu görmekteyiz. Durum neyi gösterecek? Tabii ki, en azÕndan bu yetki ilgili kuruma tanÕnmÕú olmakta.
AslÕnda KOBø dedi÷imizde neyi kastediyoruz? øúletmelerin ço÷unlu÷u
KOBø’yse, -ki østanbul Ticaret OdasÕnÕn bu ilk 502’nci, 500 sÕralamasÕna
baktÕ÷ÕmÕzda genelde, bazen özellikle ikinci 500’de sayÕsal olarak KOBø
ifadesine veya KOBø tanÕmlamasÕnÕn içine girecek çok iúletmeye rastlÕyoruz. Türkiye’de, KOBø nedir sorusuna cevap veren düzenleme bugün için,
eski adÕyla Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷ÕnÕn, yeni adÕyla Gümrük ve Ticaret
BakanlÕ÷ÕnÕn 2005 yÕlÕnda çÕkarmÕú oldu÷u yönetmelik. Bu yönetmelik aslÕnda tamamÕyla Avrupa Komisyonunun KOBø’lere iliúkin tavsiye kararÕnÕ
birebir dikkate alan bir düzenleme. Burada iúletme bir tanÕma kavuúmuú.
øúletme, hukuki statüsü ne olursa olsun, bir ya da birden çok kiúiye ait ekonomik her bir birimi ifade ediyor. Demek ki, ekonomik birimin hukuki niteli÷i KOBø tanÕmlamasÕ bakÕmÕndan hiçbir önem arz etmiyor.
Türkiye’de de son durumda, yeni kanun açÕsÕndan KOBø ne olacak sorusunu sormak bu yönetmeli÷in akÕbeti açÕsÕndan gerekli. øúte burada da
yeni kanun, 1522’nci maddesinde Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õna bir yetki
veriyor ve bir KOBø yönetmeli÷inin, -aslÕnda hâlihazÕrda yayÕnlanmÕú yönetmelik belki örnek teúkil edebilir- BakanlÕk tarafÕndan çÕkarÕlarak burada
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ölçeklerin belirlenece÷ini ortaya koyuyor. Gene hemen devamÕndaki
1523’üncü maddede de, yeni kanun sermaye úirketlerini de ölçeklendiriyor.
Yeni kanuna göre sermaye úirketleri hangisi? Tabii ki, -ö÷retinin her
zaman yaptÕ÷Õ meúhur ayÕrÕmda- anonim ve limitet úirketler ve teorik olarak
tabii ki paylÕ komandit úirket de, yeni kanunda da ifade edildi÷i için o grup
içerisinde yer alÕyor. Biraz sonra HocamÕn de÷indi÷i sayÕlarÕn ayrÕntÕsÕna
girmeye çalÕúaca÷Õm; orada, Türkiye açÕsÕndan ne kadar paylÕ komandit var
onu da görece÷iz.
Yeni kanun, sermaye úirketlerinin ölçeklendirmesinde de, hemen bir
önceki maddesindeki KOBø ölçe÷ini birebir alÕyor. AslÕnda tasarÕyÕ inceleyecek olarsanÕz, orada özel bir ölçeklendirme vardÕ, fakat sonra bundan
vazgeçilerek KOBø tanÕmÕnÕn da, iúletme tanÕmÕnÕn da dikkate alÕndÕ÷ÕnÕ
somut olarak görüyoruz. Yönetmelik çÕktÕ÷Õnda, sermaye úirketi olarak iúletmenin niteli÷ini, büyüklerimizi de, yani küçük, orta, büyük müyüz, hatta,
belki de mikro muyuz, hep birlikte görmüú olaca÷Õz; bu güzel bir sürpriz
olarak karúÕmÕzda duruyor. Ancak burada da kanun, belirli ölçekteki iúletmelere, ben artÕk ölçe÷inize bakmam, her hâlükârda büyük iúletmesiniz diyor. Baúta burada, hiç tartÕúmasÕz borsa úirketleri karúÕmÕza çÕkÕyor. Hocam
söyledi; 576-580 civarÕ halka açÕk úirket de, bunun neredeyse yarÕsÕndan
biraz fazlasÕ borsa úirketi. Yeni kanun bunlarÕ ve zaten bugün finans piyasasÕndaki büyük ölçekli úirketleri her hâlükârda, ölçe÷ine bakmaksÕzÕn büyük
saymakta.
Her zaman ben derslerde de söylüyorum; bir hukuk ö÷rencisiyken kanun koyucu bizim için yarÕ ilah bir varlÕktÕ, fakat Meclis çalÕúmalarÕna katÕldÕktan sonra ben kanun koyucuyu gördüm diyorum, ama nasÕl ifadelendiririm hâlâ bilmiyorum.
Zorunlu hedef açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda, yapÕlmasÕ gereken önemli hususlardan birisinin de yeni kanuna yansÕdÕ÷ÕnÕ görüyoruz ki, o da, bugün
anonim ve limitette de istisnaen ortaya çÕkan, denetçi dedi÷imiz, organ saydÕ÷ÕmÕz yapÕnÕn tamamen kaldÕrÕlmÕú olmasÕdÕr. Yerine ne geliyor? Yerine,
tamamÕyla profesyonel, ba÷ÕmsÕz dÕú denetim ya da kanunun ifadesiyle sadece denetim olarak nitelendirdi÷imiz profesyonel denetim anlayÕúÕ geliyor.
Dikkatinizi çekerim, tüm anonim ve tüm limitet úirketlerde yeni kanun geçiyor. Almanya’da mesela küçük ölçekli úirketlerin bunun dÕúÕnda tutuldu÷unu görüyoruz, ama Ticaret Kanunu çok daha radikal bir çaba içerisine girip
tüm sermaye úirketlerini bu denetimin kapsamÕna alÕyor. AslÕnda Hocam
uzun dönem bu eleútirilere gö÷üs gerdi. Gelinen noktada gördük ki, yavaú
yavaú dünya ölçe÷inde de ve özelde de Avrupa Birli÷i ölçe÷inde artÕk küçük
ölçekli sermaye úirketlerinin bu tür, gerek finansal raporlama, gerek ba÷Õm- 39 -

sÕz denetim uygulamalarÕnÕn kapsamÕna alÕnmasÕ tartÕúmanÕn ötesine geçmeye baúladÕ. DolayÕsÕyla birinci zorunlu hedef açÕsÕndan getirilen ikinci
önemli yenilik de denetim olarak karúÕmÕza çÕkmakta.
ùimdi dilerseniz sayÕlara bakalÕm. Hem finansal raporlama, hem de
ba÷ÕmsÕz denetim hükümleri açÕsÕndan acaba ne kadar iúletme ve úirketi
yeni kanun ilgilendiriyor sorusunun cevabÕnÕ bulmaya çalÕúalÕm.
Yeni Ticaret Kanunu, Hocam da de÷indi, elektronik ticaret siciline
geçiúi ve dolayÕsÕyla gerçek anlamda Türkiye’de rakamlara ulaúma arayÕúÕna
büyük hizmet edecek bir düzenlemeyi de getirme çabasÕ içerisinde. Türkiye’de verilerin ortaya çÕkmasÕ ve sa÷lÕklÕ kullanÕlmasÕ hiç kolay iú de÷il.
Ben, gerçek sayÕlara ulaúabilir miyiz düúüncesiyle gerek Maliye BakanlÕ÷Õ,
gerek Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷ÕnÕn úirket ve iúletmeler için sayÕlarÕ üzerinde durmaya çalÕúÕyorum.
Maliye BakanlÕ÷Õna baktÕ÷ÕmÕzda, 2010 yÕlÕ sonu itibarÕyla toplam iúletme sayÕsÕ 4 milyon 248 bin 922, Türkiye’de bu kadar iúletme var görünüyor. 656 bin Kurumlar Vergisi mükellefi var. Anonim ne kadar? 79 bin anonim, 565 bin limitet úirket var. Ne kayÕtlarÕnda? 2010 yÕlÕ sonu itibarÕyla
Maliye BakanlÕ÷Õ kayÕtlarÕnda.
Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ neyin kaydÕnÕ tutuyor? Ticaret Siciline
kaydedilen ve Ticaret Sicilinden silinen kaydÕ; aradaki fark mevcudu gösteriyor. Bu farka baktÕ÷ÕmÕzda, Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õnda 96 bin anonim
úirket, 705 bin limitet úirket görünüyor ki, Hocam vurguladÕ, bunlarÕn büyük
bir kesimi de gayri faal veya hayat standardÕ esasÕ nedeniyle faal olmayan
úirketler. Burada da, dikkat edilirse, 1 milyon 398 bin úirket görünüyor ki,
bu 31.12 tarihi itibarÕyla. Ben bir de Haziran sonu itibarÕyla aldÕm. 31-32 bin
úirket Türkiye’de ilk 6 ayda, yani 2011’in baúÕnda kurulmuú; dolayÕsÕyla 1
milyon 431 bin iúletmeye ulaúmÕúÕz. HatÕrlayacaksÕnÕz, Sanayi ve Ticaret
BakanlÕ÷Õndan farklÕ olarak Maliye BakanlÕ÷Õ Gelir ødaresi BaúkanlÕ÷Õ kayÕtlarÕnda 4 milyon 200 bin, Ticaret Sicilinde ise 1 milyon 431 bin iúletmemiz
var görünüyor. Aradaki fark yaklaúÕk 2 milyon 800 bin.
ùimdi sorumuzu tekrar edelim; acaba kaçÕ için finansal raporlama
hükmü uygulanacak?
88’inci maddeyi hatÕrlayacak olursak, “ticari iúletme” diyor. Ticaret
Siciline kayÕtlÕ olan iúletmelerin hepsini ticari iúletme kabul edecek olursak,
demek ki, 30 Haziran tarihi itibarÕyla 1 milyon 431 bin iúletme do÷rudan
finansal raporlama standartlarÕnÕ uygulama hükümlerinin muhatabÕ olacak.
Neye göre? Ölçe÷ine göre; KOBø’yse KOBø standardÕnÕ, büyük ölçekli ise
temel standartlar setini uygulayacak. Geri kalan 2 milyon 800 bin iúletme, - 40 -

belki onlarÕ esnaf iúletmesi sayabiliriz, çünkü di÷er kayÕtlÕ iúletmeler- açÕsÕndan da kural olarak bir zorunluluk olmadÕ÷ÕnÕ söyleyebiliriz. Finansal
raporlamada bu kadar sayÕ karúÕmÕza çÕkÕyor.
Gelelim denetime. Denetimde acaba muhatabÕmÕz ne kadar? Denetimde sadece anonim ve limitet úirketleri dikkate alaca÷ÕmÕza göre, Maliyenin
kayÕtlarÕyla Ticaret Sicili kayÕtlarÕnda yaklaúÕk 130-140 bin fark var. Onlar
gayri faal demek ki, çünkü Maliyede resen terkin sistemi iúliyor. Resen terkin açÕsÕndan Maliye kayÕtlarÕndan düúülse bile nereden silemiyoruz? Ticaret Sicilinden hâlihazÕrda silemedi÷imiz úirketler oldu÷u için belki Maliyedeki sayÕlar daha sa÷lÕklÕ gibi görünüyor geliyor bana. HocamÕn dedi÷i gibi,
en azÕndan yarÕsÕ dahi gayri faal ise, o zaman, nereden baksanÕz 635 bin
úirket gene, Ticaret Kanununun, yaklaúÕk 300-350 bin úirketin do÷rudan,
yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren, -burada farklÕ bir yürürlük tarihi var,
1.1.2013- denetim hükümleriyle karúÕ karúÕya gelece÷ini veya denetim hükümlerinin uygulamaya baúlayaca÷ÕnÕ hemen belirtelim.
SayÕyÕ yenileyemedim ama, 28 ùubat tarihi itibarÕyla Türkiye’de hiç
azÕmsanmayacak ölçüde de yabancÕ sermayeli úirket oldu÷unu da dikkatlerinize sunmak istiyorum; 26 bin 609 tane yabancÕ sermayeli úirket Sanayi ve
Ticaret BakanlÕ÷Õ kayÕtlarÕnda görünüyor.
Kanunun yürürlük tarihi yaklaútÕkça herkes bir yandan da, “oldukça
kapsamlÕ bir kanunmuú” demeye baúladÕ. Kanuna böyle yaklaúsak da, kanunu bilenler için uygulama süreci ve çalÕúma süreci hâlihazÕrda bütün yo÷unlu÷uyla da devam ediyor. DolayÕsÕyla hedef, kanunun yürürlük tarihlerinde
öngördü÷ü úekilde mümkün oldu÷unca uygulanmaya geçiúini sa÷layabilmek.
Genel yürürlük tarihi Borçlar Kanunuyla aynÕ, 1 Temmuz 2012. Bir
tereddüt uyandÕran madde internet maddesiydi. Bunda da ertelemeyi görüyoruz, 1 yÕl sonraya ertelendi; internet maddesinin yürürlü÷e giriúi 1 Temmuz 2013. Finansal tablolarÕ úirketlerde okumak isteyenler bir 6 ay daha
bekleyecekler. Finansal tablolar açÕsÕndan, 1.1.2013’te yürürlü÷e girecek
hükümler açÕsÕndan, bunlarÕn internette ilanÕ biraz ileriye gidecek. Takdir
edersiniz ki, yeni sistem denetim raporu da 2014 yÕlÕndan itibaren çÕkmaya
baúlayacak. O yüzden de, bunu bir kayÕp olarak görmemek lazÕm diye düúünüyorum.
økinci önemli ikinci grup yürürlük tarihleri ise, ölçekler bakÕmÕndan da
finansal raporlama ve denetime iliúkin, ki maddenin de geri kalan kÕsmÕ hep
buna iliúkin, uzun uzun ifade ediliyor. Hem finansal raporlamaya iliúkin
hükümler, hem de anonim úirketin 397 ila 406’ncÕ madde arasÕndaki denetime iliúkin hükümleri 1.1.2013 tarihinde yürürlü÷e giriyor.
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Geçiú nasÕl olacak; bu soruya da kanunun geçici 6’ncÕ maddesi cevap
vermekte; finansal tablolar ve denetim açÕsÕndan geçiú.
Geçici 6’ncÕ maddenin 1 ve 2’nci fÕkralarÕ aslÕnda tamamen ölçe÷e
iliúkin, çünkü ifade tarzlarÕ aynÕ. 1’inci fÕkra tamamen büyük ölçekli iúletme
ve sermaye úirketleri, ikincisi ise, küçük ve orta ölçekli iúletmeler. Özetle
úu: 31.12.2012 tarihinde, eski sisteme göre çÕkarÕlmÕú bilanço finansal raporlama standartlarÕna göre düzeltilip 1.1.2013’ün açÕlÕú bilançosu olacak; esas
itibarÕyla iúin özü burada saklÕ. AynÕ úey 2’nci fÕkrada, dedi÷im gibi, küçük
ve orta ölçekli úirket ve iúletmeler için ifade ediliyor. 3’üncü fÕkrasÕ da tamamÕyla denetime iliúkin geçiúi ifade etmekte. Burada, tüm anonim ve limitet úirketler 1 Mart 2013’e kadar denetçilerini seçecekler. Bu seçimi takiben
de, tabii limitet úirket açÕsÕndan eski denetçi varsa, -anonim úirkette her hâlükârda var- yeni denetçi seçilince görevi sona erecek.
Denetçi bir hesap dönemini denetleyecek; genel kurul tarafÕndan 2013
yÕlÕ için seçilmiú oldu÷una göre, 2014 yÕlÕ baúÕnda da denetim raporunu hazÕrlayacak. Denetçi bu denetim raporunu hazÕrlarken de, -3’üncü fÕkra ona
da bir göndermede bulunuyor- 2012 yÕlÕyla 2013 yÕlÕ arasÕndaki karúÕlaútÕrmayÕ da 2014 yÕlÕnÕn baúÕnda, bu geçiú dönemi açÕsÕndan yapacak. øúte burada karúÕmÕza çÕkan önemli bir konu, özellikle 2012 yÕlÕnÕn durumu.
Dikkat edilirse, bu hükümler 1.1.2013’te yürürlü÷e girecek. Özellikle
meslek mensuplarÕ açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda, bir yanda muhasebesini tutan,
finansal tablo hazÕrlayan, di÷er yanda da denetim yapacak olanlarÕ düúündü÷ümüzde, özellikle bu karúÕlaútÕrmada bazÕ uyumsuzluklar olabilece÷i düúüncesiyle, 2012 yÕlÕnÕn da, özellikle finansal raporlama standartlarÕnÕn uygulanmasÕ açÕsÕndan, belki ihtiyari de olsa iúletmeler için uygulamaya geçirilmesini sa÷layÕcÕ tedbirler almak önem taúÕyor diye düúünüyorum. Bu konuda Maliye BakanlÕ÷Õyla Türkiye Muhasebe StandartlarÕ Kurulu, yeni finansal raporlama standartlarÕna uygun tekdüzen hesap planÕ çalÕúmalarÕnÕ
bildi÷im kadarÕyla bitirdiler, bir mâni olmazsa 1 aya kadar kamuoyuyla da
buluúaca÷ÕnÕ tahmin ediyorum ve daha sonra da, en azÕndan görüúler alÕndÕktan sonra bunun yayÕmlanmasÕ söz konusu olacak. DolayÕsÕyla, dedi÷im
gibi, süreç iúliyor.
Tekdüzen hesap planÕ ortaya çÕktÕktan sonra da yeni dönemde artÕk finansal raporlamaya bakÕúÕn da de÷iúece÷ini tahmin etmek pek zor olmayacak. Yeni Ticaret Kanunu bu konuya iliúkin gerekçesinde de diyor ki, “artÕk
finansal raporlama vergi için yapÕlmaz.” DolayÕsÕyla artÕk, vergi için hazÕrlanacak bilanço ya da buna iliúkin kâr düzenlemesi bir anlamda ikinci plana
inmekte. Bu açÕdan da, iúletmelere bakÕúÕmÕz veya iúletmelerin ya da bunlarÕ
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hazÕrlayan ilgililerin, muhataplarÕn bakÕúÕ artÕk salt vergi kaynaklÕ olmayacak; bunu buradan açÕklÕkla dile getirmekte fayda var diye düúünüyorum.
Kanunun do÷rudan denetimle ilgili iki geçici maddesi de yayÕmÕ tarihinde yürürlü÷e girdi. ArtÕk denetçiler de denetimi belirli standartlara göre
yapacaklar. DolayÕsÕyla karúÕmÕza muhasebe standartlarÕnÕn dÕúÕnda bir de
denetim standartlarÕ seti çÕkmakta. Bu standart setine uygun hareket etmeleri
söz konusu. Bu geçici maddelerin bir tanesi, bu setin yayÕmlanmasÕ açÕsÕndan da, muhasebe meslek mensuplarÕnÕn Birli÷i olan TÜRMOB’la ilgili bir
kurula Türkiye’de bir üst kurul kurulana kadar yetki veren bir madde. Burada, Maliye BakanlÕ÷ÕnÕn görüúü alÕnmak üzere bir yönetmelik çÕkarÕlmasÕ
söz konusu, hazÕrlÕklarÕ devam ediyor.
Denetçiyi Enron’dan sonra rahat bÕrakmÕyoruz. Biliyorsunuz, Enron
sonucu tabii ki skandallar oldu ama, daha önemli sonucu, “Sarbanes-Oxley
Kanunu” oldu. Sarbanes-Oxley Kanunuyla, bir halka açÕk úirketle, Kamu
Gözetim Kurulu diyebilece÷imiz Kurul SEC’nin bünyesinde kuruldu, ki
Amerika’da úirketlerin ço÷u borsa úirketi oldu÷u için öyle bir yapÕ idi. SayÕlar ortada; Türkiye’de halka açÕklÕk oranÕ ve halka açÕk úirket sayÕsÕ, büyüklük bir yana, sayÕsal açÕdan baktÕ÷ÕnÕzda- hiç böyle göz önünde bulundurulacak kadar de÷il, tam tersi söz konusu. øúte burada da denetçinin
gözetimi görevini almak üzere veya bu görevi yerine getirmek üzere Sanayi
ve Ticaret BakanlÕ÷ÕnÕn görevlendirilmiú oldu÷unu görüyoruz. Bir üst kurul
kuruluncaya, bir kamu gözetim otoritesi kuruluncaya kadar bakanlÕk da buradaki çalÕúmalarÕnÕ büyük bir hÕzla devam ettiriyor.
DolayÕsÕyla, profesyonel denetim açÕsÕndan úöyle bir sistemle karúÕ
karúÕya gelece÷imizi söyleyebiliriz: Özel hesap dönemi söz konusu de÷ilse,
úirket açÕsÕndan 1 Ocak - 31 AralÕk dönemi itibarÕyla, yani klasik hesap dönemi itibarÕyla genel kurul úirket denetçisini seçecek. Yeni úirket denetçisi
neleri denetleyecek? Standarda ba÷lÕ olarak temel standart seti veya KOBø
setine göre, bu bir uygunluk denetimi de÷il, finansal tablo denetimi. Bunun
yanÕ sÕra, artÕk yönetim kurulunun faaliyet raporunun veçhesinin de yeni
kanunda de÷iúti÷ini ve gerek mevcut durum açÕsÕndan, gerek ileriye dönüklük bakÕmÕndan, bütçeleme dahil, yönetim kuruluna görevler verildi÷ini
görmekteyiz. Bu açÕdan baktÕ÷ÕmÕzda, yönetim kurulu faaliyet raporunun da
finansal tablolarÕn hazÕrlanmasÕyla yakÕndan alakalÕ oldu÷unu söylemek
do÷ru. Bu açÕdan da, denetçinin denetimi kapsamÕnda yönetim kurulunun
yÕllÕk faaliyet raporu da yer alÕyor. Yeni kanun bu kapsamda bir de, borsa
úirketleri için zorunlu olmakla birlikte, kurumsal yönetimin de bir yansÕmasÕ
olan Riskin Erken SaptanmasÕ ve Yönetimi Komitesinin yönetim kurulu
bünyesinde kurulmasÕ zorunlulu÷unu getiriyor. AdÕndan da anlaúÕlaca÷Õ gi- 43 -

bi, hem riskleri erken teúhis etmek, hem bu riskleri yönetebilmek amaçlÕ
yönetim kuruluna ve úirkete yardÕmcÕ olacak bir mekânizma. Denetçi, bunun
varlÕk ve iúlerli÷i açÕsÕndan da bir inceleme yapacak. Hatta kanun, borsa
úirketleri için bunu zorunlu kÕlmakla birlikte, denetçi, yaptÕ÷Õ inceleme sonucunda, e÷er úirketin böyle bir Komite kurmasÕ gere÷i ve düúüncesine varÕr
ise, úirkete bunu bildirdi÷inde, úirket yönetim kurulu bu Komiteyi derhâl
kuracak ve komite de 1 ay içerisinde yönetim kurulunu ve denetçileri bilgilendirecek. Bu Komite raporunu 2 ayda bir yönetim kuruluna rutin olarak
zaten sunacak. Bu sistemde denetçi o hesap dönemi itibarÕyla denetim faaliyetini sürdürecek ve yÕl sonunda, yönetim kurulu tarafÕndan onaylÕ finansal
tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu kendisine sunulunca da raporunu
hazÕrlayacak.
Bütün bu denetim faaliyetinin üzerinde de, -biraz önce HocamÕn aylÕk
formlarla dile getirdi÷i- bir kamu gözetim sistemi de varlÕ÷ÕnÕ koruyacak,
denetimin denetim standartlarÕna uygun yapÕlÕyor oldu÷unu gözetim altÕnda
tutmak bakÕmÕndan.
Riskin erken saptanmasÕ, yönetimi açÕsÕndan maddeler çok kapsamlÕ,
bunlarÕ geçiyorum.
Denetimde üç tane denetçi kavramÕnÕn karúÕmÕza çÕktÕ÷ÕnÕ hemen söyleyelim. BunlarÕ da dile getirip konuúmamÕ tamamlamaya çalÕúaca÷Õm. Denetçi dedi÷imiz, aslÕnda úimdiye kadar ba÷ÕmsÕz denetim diye bahsetti÷imiz.
Bir de, aslÕnda bizim kanunumuza özgü görünen iúlem denetçisi kavramÕ
var. Bunun ne oldu÷unu bilahare söylemeye çalÕúaca÷Õm. Bir de, aslÕnda
bugünkü kanunumuzda da olan, ama daha ayrÕntÕlÕ düzenlemeye kavuúturulmuú olan özel denetçi kavramÕ var ki, bugünkü kanun “hususi murakÕp”
diyor. Bu hükümlerin yeni kanunda düzenlenmiú oldu÷unu görüyoruz.
Yeni kanun, 397 ve devamÕ hükümlerinde finansal raporlama veya finansal tablo denetimine açÕkça vurgu yapÕyor, ama burada dikkatinizi çekmek istedi÷im hüküm 2’nci fÕkrasÕ; “denetçinin denetiminden geçmemiú
finansal tablolarla yönetim kurulu yÕllÕk faaliyet raporu düzenlenmemiú
hükmündedir” diyor. Denetçi seçmemiúsiniz veya denetimden geçirmemiúsiniz, úirketin ondan sonra artÕk genel kurulu toplamasÕ, bilançoyu görüúmesi, bu yönde karar almasÕ hiçbir úekilde mümkün olamayacak. Demek ki,
denetim bu anlamda da bir zorunluluk olarak karúÕmÕza çÕkÕyor.
398 çeúitli ilkelere vurgu yaptÕ÷Õ gibi yönetim kurulu yÕllÕk faaliyet raporunun da bu denetimin kapsamÕ içerisinde oldu÷unu ayrÕntÕlÕ olarak dile
getiriyor. Biraz önce de dedi÷im gibi, riskin erken saptanmasÕ yönetimi sisteminin varlÕ÷Õ ve iúlerli÷i de úirketin yapÕsÕna göre bu denetimin kapsamÕnda olacak.
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Denetçi nasÕl seçilecek, nasÕl görevden alÕnabilir? ølgili madde 399.
Buraya baktÕ÷ÕmÕzda, aslÕnda sözleúme iliúkisinin hem denetçi yönünden,
hem úirket yönünden biraz daraltÕldÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Tabii ki genel kurul
seçecek. Hocam úirketler toplulu÷undan bahsetti; burada da, ana úirket açÕsÕndan topluluk denetçisini seçme görevinin ana úirket genel kurulunda oldu÷una vurgu yapÕlÕyor. “Denetçi hesap dönemi itibarÕyla seçilir” diyor.
Demek ki, yeni sistemde her yÕl denetçi seçece÷iz. Yeni sistemde bu denetçiyi seçerken, hesap dönemi itibarÕyla baktÕ÷ÕmÕzda, “ne zamana kadar seçece÷iz” sorusunu da sormak gerekiyor. 1’inci fÕkraya baktÕ÷ÕmÕzda, “hesap
dönemi, faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi úarttÕr” diyor. 31.12’ye kadar
seçebilir miyiz? Evet, öyle görünüyor. Hemen devamÕnda, maddenin 6’ncÕ
fÕkrasÕna baktÕ÷ÕmÕzda, “faaliyet döneminin 4’üncü ayÕna kadar denetçi seçilemezse, o zaman yönetim kurulunun, yönetim kurulu üyesinin, herhangi bir
pay sahibinin talebi üzerine úirketin merkezinin bulundu÷u yerdeki ticaret
mahkemesince denetçi seçilmesi talep edilebilir” diyor. Demek ki, kanun,
en azÕndan 4’üncü aya kadar denetçinin úirketle buluúmasÕnÕ istiyor diye de
buradan yorum yapmak yanlÕú olmayacaktÕr.
Bu maddedeki bütün mahkeme kararlarÕ, -yine dikkatinizi çekmek istiyorum- kesindir, yani temyizi falan yoktur, mahkeme ne karar vermiúse o
karar kesindir. Amaç, hesap dönemi itibarÕyla denetçinin úirketle buluúmasÕnÕ ve denetim faaliyetinin sürmesini sa÷layabilmektir.
Denetçi artÕk genel kurul tarafÕndan azledilebilecek bir kiúi de÷ildir.
Bugünkü denetçiyi, biliyorsunuz, yönetim kurulu üyeleri gibi, genel kurul
azledebiliyor. Denetçi, ancak haklÕ neden varsa, -kanunda, tarafsÕzlÕ÷ÕnÕ úüpheye düúürecek emareler olarak örnek gösterilmiú- görevden alma ve yeni
denetçi seçilmesi davasÕnÕn gene açÕlmasÕ söz konusu ki, burada da gene
kesin mahkeme kararÕyla karúÕlaútÕ÷ÕmÕz bir yapÕ söz konusu. Denetçinin
konumunu bu anlamda güçlendiren veya güçlendirmiú bir yapÕnÕn karúÕmÕza
çÕktÕ÷ÕnÕ söyleyebiliriz.
Peki, özellikle ba÷ÕmsÕz denetçi kim? 400’üncü maddenin ilk fÕkrasÕ
buna vurgu yapÕyor; “ortaklarÕ yeminli mali müúavir veya serbest muhasebeci ve mali müúavir olan bir ba÷ÕmsÕz denetleme kuruluúu veya küçük ve
orta ölçekli, -ölçek burada da önem taúÕyor- sermaye úirketlerinde de, madde anonim úirket için ama, atÕf nedeniyle limitet úirkette de birebir uygulanÕr bir madde- en az 1 SMMM veya YMM de denetçi olarak seçilebilir”
diyor.
UluslararasÕ düzenlemeler, özellikle Avrupa Birli÷i’nin 2006/43 sayÕlÕ
denetime iliúkin direktif de dikkate alÕndÕ÷Õnda, denetçinin ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õna
maddede ayrÕ bir önem verildi÷ini görüyoruz. Burada, denetçinin denetim
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dÕúÕnda úirketle herhangi bir menfaat ba÷ÕnÕn olmamasÕ amaçlanÕyor ki,
Enron’da zaten karúÕmÕza çÕkan sorun buydu, çünkü Arthur Andersen
Enron’da 4 kat danÕúmanlÕk geliri elde ederken bir birim denetimden kazanç
elde ediyordu, dolayÕsÕyla denetim yerine danÕúmanlÕ÷Õ öne çÕkarmÕútÕ, o da
hem Arthur Andersen’i bu pazardan sildi, hem de sistemde büyük skandallara yol açtÕ. O yüzden, bu menfaat ba÷ÕnÕn kesilmesi (denetim yapacak meslek mensuplarÕnda da), defterini tuttu÷unuz úirketi denetleyememe, danÕúmanÕ oldu÷unuz úirketi denetleyememe, belirli gelir düzeyinin üstünde aynÕ
úirketten gelir elde edememe (yüzde 30’luk bir oranÕ görüyoruz), gelir düzeyinin yüzde 30’dan fazlasÕnÕ o úirkette (cari yÕl dahil) elde etme ihtimalinin
ortaya çÕkmasÕ ba÷ÕmsÕzlÕk kriterleri.
Burada öne çÕkan hususlardan birisi de özellikle rotasyon meselesi ki,
denetim firmalarÕ açÕsÕndan veya denetimde bulunacaklar bakÕmÕndan önem
taúÕyan bir husus, uluslararasÕ düzeyde de ciddi tartÕúma konusu. Ticaret
Kanununun özellikle 2006/43 Avrupa Birli÷i direktifini de dikkate alarak,
burada, sadece ba÷ÕmsÕz denetleme kuruluúlarÕnÕn içindeki ekipler bakÕmÕndan bir ekip rotasyonunun öngörüldü÷ünü görüyoruz. 7 yÕl sonunda o denetim úirketi seçilse de aynÕ ekibi gönderemiyor, 2 yÕl farklÕ ekip gönderme
söz konusu. Gerçek kiúi olan, SMMM, YMM olan denetçiler arasÕndan kanunun bir rotasyon getirmedi÷i, ama gerekçede beklenti, zaman içerisinde
onlar için de ba÷ÕmsÕzlÕk açÕsÕndan rotasyon içermesi gerekti÷i yönünde.
400’üncü maddenin son fÕkrasÕ da özellikle iúlem denetçisi hakkÕnda;
ona hemen gelece÷im.
Denetçinin özellikle faaliyeti sonunda denetim raporu hazÕrlamasÕ söz
konusu ki, ayrÕntÕlÕ maddelerle dile getiriliyor, “raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar” diyor (hesap dönemi bitti, raporunu hazÕrladÕ ve yönetim kuruluna sundu.) Denetçi raporuyla birlikte bir de görüú yazÕsÕ hazÕrlayacak. KarúÕmÕza; olumlu görüú, sÕnÕrlandÕrÕlmÕú olumlu görüú, olumsuz
görüú ve görüú vermekten kaçÕnma úeklinde dört görüú çÕkabilir. Görüú
vermekten kaçÕnma veya olumsuz görüú söz konusu oldu÷unda, yeni kanunun burada da artÕk úirketin hareket sahasÕnÕ daralttÕ÷ÕnÕ görüyoruz. ùirket
yönetim kurulu, olumsuz görüú veya görüú vermekten kaçÕnma yazÕsÕnÕ aldÕ÷Õ takdirde 4 iú günü içerisinde genel kurulu toplantÕya ça÷Õracak, o tarih
itibarÕyla istifasÕnÕ verecek, yeni yönetim kurulunu genel kurul seçecek, úirket finansal tablolarÕ standartlara uygun olarak hazÕrlayacak, denetçiyle buluúacak ve 6 ay içerisinde genel kurulun önüne bu sistem gelecek. Kanun
birçok hükümde yaptÕrÕmÕ cezai hükümlerle sa÷lÕyor (562’nci madde açÕsÕndan); ama burada, dikkat edilirse, bir yaptÕrÕm söz konusu de÷il. Önemli
olan, finansal tablolarÕn denetimden geçece÷i sistemin úirketlerde zaman
içerisinde oturmasÕnÕ ve bunun benimsenmesini sa÷layabilmek.
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Yeni kanuna iliúkin olarak, -tabii burada da bir tebli÷ çÕkarma söz konusu- yeni adÕyla Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ sorumlulu÷unda olan bu 640
SayÕlÕ Kanun Hükmünde Kararnameden sonra 25 ana konuda (bunlarÕn sayÕlarÕ artabilir) düzenleme yapÕlmasÕ söz konusu. ÇalÕúmalarÕna devam edildi÷ini söyledi÷im alt düzenlemeler de bunlar; 3 tüzük, yaklaúÕk 9 yönetmelik
ve 13 (bu sayÕ artacak) tebli÷ düzenlemesi.
øúlem denetçisine gelmek istiyorum. øúlem denetçisi kim? øúlem denetçisi de, 554’üncü maddede, sorumluluk maddesinde düzenlenmiú. Kanun
diyor ki, “úirketin kuruluúunu, sermaye arttÕrÕmÕnÕ, sermaye azaltÕmÕnÕ, birleúme, bölünme ve tür de÷iúikli÷i gibi yapÕsal de÷iúikleri, menkul kÕymet
ihracÕnÕ ve herhangi di÷er úirket iúlemlerini veya kararÕnÕ denetleyen denetçi, iúlem denetçi.” Demek ki, bu tür iúlemler için úirket ayrÕ bir denetçi seçecek ve bu denetçi de iúlem denetçisi olarak fonksiyon icra edecek. Bu iúlem
denetçisi tabii ki ba÷ÕmsÕz denetçinin fonksiyonundan ayrÕ bir fonksiyonla
karúÕmÕza çÕkÕyor ki, bunu göz ardÕ etmemek lazÕm.
“Peki bu iúlem denetçisi kim olmalÕ” sorusuna baktÕ÷ÕmÕzda da, burada tartÕúÕlabilir bir konuyu görüyoruz. 400’üncü maddenin son fÕkrasÕna
baktÕ÷ÕmÕzda, “bu madde hükümleri iúlem denetçisi hakkÕnda da uygulanÕr”
diyor. Benim úahsi kanaatim, demek ki bunun ancak bir meslek mensubu
olabilece÷i yönünde bir görüúü benimser úekilde. Ancak, 351’inci maddede,
kuruluú iúlem denetçisi bakÕmÕndan, tasarÕ hâlinde olan, “kuruluú iúlem denetçisi bakÕmÕndan bu iúi bir YMM, SMMM de yapabilir” hükmü söz konusuydu, bu kanunlaúÕrken kaldÕrÕldÕ ve 351’inci madde de÷iúiklik önerge gerekçesine de úu ifade konuldu: “øúlem denetçili÷inin salt YMM ve
SMMM’lere özgülenmesine gerek olmadÕ÷Õndan maddede gerekli de÷iúiklik
yapÕlmÕútÕr.” O zaman, amaca uygun bir yorum yapmaya çalÕúÕr isek, özellikle içinde finansal tablo denetimi olan bu tür özellik arz eden iúlem denetçisinin ve konusu hususlarda iúlem denetçisinin bir meslek mensubu, -tek
kiúi olmasÕ da gerekmiyor- olmasÕ gerekti÷i, ama bunun dÕúÕnda baúka bir
uzmanÕn da burada yer alabilece÷ini söylemekte fayda var diye düúünmeden
de edemiyorum. Tabii alt düzenlemeler açÕsÕndan bu konu, ele alaca÷ÕmÕz
hususlardan bir di÷eri diye düúünmekteyim.
Son olarak özel denetçiyle ilgili bir-iki hususu söyleyip tamamlamak
istiyorum.
Özel denetim aslÕnda bugün kanunumuzda da var dedik. Burada dikkat çeken husus, mahkeme tarafÕndan atanmasÕna vurgu yapÕlmÕú olmasÕ.
AzlÕk pay sahipleri veya pay sahipleri genel kurulda getirdi, genel kurul
onayladÕ, evet, úirket, úirketin merkezinin bulundu÷u yerdeki mahkemeye
baúvuracak ve özel denetçi atanacak; genel kurul kabul etmedi, özellikle iúte
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burada, azlÕk pay sahipleri ve nitelikli pay sahibi, sermaye piyasasÕndan örnekle, 1 milyon TL asgari nominal payÕ olan pay sahiplerinin de özel denetçi atanmasÕnÕ mümkün kÕlan bir düzenlemeyi görüyoruz.
“Özel denetçi kimdir” sorusuna baktÕ÷ÕmÕzda, kanun, bir veya birden
fazla ba÷ÕmsÕz uzmanÕ mahkemenin görevlendirece÷ini söylüyor; bir nitelendirme yapÕlmadÕ÷ÕnÕ da söylemekle burada sözlerimi tamamlamak istiyorum.
Hepinize çok teúekkür ediyorum.
OTURUM BAùKANI- Çok teúekkür ederiz SayÕn Özkorkut.
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TARTIùMA
OTURUM BAùKANI- ùimdi oturumumuzun soru-cevap kÕsmÕna
geçece÷iz. 20 veya 25 dakikalÕk vaktimiz var. YazÕlÕ suallerinizi bekliyoruz.
ùu ana kadar SayÕn Ünal Tekinalp’e iki tane geldi. ùimdi Tekinalp’e söz
verece÷im. Bu arada gelen sorularÕ da kabul edece÷iz.
Buyurun Hocam.
PROF. DR. ÜNAL TEKøNALP- ùimdi sorularÕ cevaplÕyorum.
Birinci soru úudur: “Yeni Türk Ticaret Kanunuyla getirilen yeni düzenlemelerden denetim ve internette mali tablolarÕn açÕklanmasÕ koúullarÕna
uyulmadÕ÷Õnda ya da eksiklik, hatalar bulundu÷unda ne gibi sonuçlar olacaktÕr ve ne tür yaptÕrÕmlar uygulanacaktÕr?” Görüldü÷ü gibi soru iki alt
soruyu içeriyor: Birincisi, internette yer almasÕ lazÕmgelen bir husus yer
almamÕú ise bunun sonuçlarÕ nelerdir? Bunun hem hukuki hem de cezai sonucu var. Cezai sonucu yeni Ticaret Kanunumuzun 562’nci maddesinde yer
almaktadÕr. Buna göre, bu kanunun 1524’üncü maddesinde öngörülen internet sitesini, bu kanunun yürürlü÷e girmesinden itibaren 3 ay içinde oluúturmayan veya internet sitesi mevcut ise, aynÕ süre içinde internet sitesinin bir
bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim úirketin yönetim
kurulu üyeleriyle limitet úirketin müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüú
komandit úirkette yönetici komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezasÕyla cezalandÕrÕlÕrlar. Demek ki iki müeyyide var: Birincisi, hiç kurmamÕúsa, ikincisi, kurmuú fakat konulmasÕ lazÕm gelen hususlarÕ koymamÕúsa, bu, her bir fiil için ayrÕ olarak teúekkül
edecek bir cezadÕr.
1524’üncü maddeden size Sunuúum sÕrasÕnda bahsetmiútim; e÷er bir
hususu koymamÕúsanÕz, -örnek de vermiútim- mesela genel kurulun toplantÕya ça÷rÕlmasÕnÕ internete koymamÕúsanÕz veya genel kurulun evraklarÕndan
birini koymamÕúsanÕz, bununla ilgili iúlem ya iptal edilir veya batÕldÕr demiútim. Kanunumuzun 1524’üncü maddesinin 2’nci fÕkrasÕ úöyledir: “1’inci
fÕkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmamasÕ ilgili kararlarÕn iptal edilmesinin sebebini oluúturur, -biraz evvel söylemiútim- kanuna aykÕrÕlÕ÷Õn tüm
sonuçlarÕnÕn do÷masÕna yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim
kurulu üyelerinin sorumlulu÷una neden olur (ceza hükümleri saklÕdÕr.)”
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Demek ki, kanun internet sitesine büyük önem vermekte ve buna riayet
edilmesini úart koúmaktadÕr.
økinci soru úu: “Bölünmelerle ilgili 147’nci maddede (sosyal birleúme
ve bölünmelerde) bir sosyal plandan bahsedilmektedir. Bu sosyal plan nedir?” Hukukumuzda yeni bir müessesedir. Bunun hakkÕnda geniú bilgi sahibi olmak isteyenler, benim, SayÕn Centel’in Arma÷anÕ’nda, -ki MESS tarafÕndan yayÕnlanmÕútÕr- Sosyal Plan diye uzun bir makalem vardÕr, oraya bakabilirler. Nedir bu plan? Bize ilk defa geliyor; Avrupa ülkelerinde uygulanÕyor. Bildi÷iniz gibi, birleúme ve bölünmeler iúçiler açÕsÕndan büyük sorunlar çÕkarabilir. Bu sorunlarÕn baúÕnda, iúçilerin iúten çÕkarÕlmalarÕ gelebilir.
Kanun, bir sosyal plan ile ilk önce iúçilerin yÕ÷Õn hâlinde, kitle hâlinde çÕkarÕlmalarÕnÕ önleyici tedbirlerin, birleúen úirketlerin yöneticileri tarafÕndan
düúünülmesini istemektedir. Kanunun altÕnda yatan düúünce, böyle bir iúlemin iúçi kÕyÕmÕna yol açmamasÕdÕr.
økinci sosyal plan: øúçilerin do÷muú olan haklarÕnÕn zamanÕnda ve tam
olarak ödenebilmesini sa÷lamaktÕr ki, bu bakÕmdan Ticaret Kanununun
178’inci maddesi, øú Kanununun 6’ncÕ maddesine göre özel bir hükümdür
ve birtakÕm özellikler arz etmektedir.
Üçüncüsü; e÷er birleúme veya bölünme iúçilerin yer de÷iútirmelerine
yol açacak ise, açÕyor ise, eúleri çalÕúan iúçiler bakÕmÕndan eú durumunun,
eúin iúini kaybetmesi durumunun, iúçilerin çocuklarÕnÕn okul de÷iútirme
durumlarÕnÕn vesairenin yönetim kurulu tarafÕndan planlanmasÕnÕ istemektedir. Geliúmiú ülkelerde, bu konuda esaslÕ tecrübesi olup gelene÷i do÷muú
olan ülkelerde zengin bir kazuistik vardÕr; ama bizde yeni baúlayacak bir
hükümdür. Bu, tatbikatla birlikte, bir taraftan içtihatlarla, bir taraftan da ö÷retiyle geliúecektir. Benim size verdi÷im örnekler, ilk planda akla gelen sorunlardan do÷muú olan örneklerdir.
økinci soru úu: “158’le úirket birleúmesinde, iú iliúkilerinin devrinde
178’inci madde uygulanacaktÕr demektedir. 178’inci maddede, ‘iúçinin iúten
çÕkarÕlmasÕ için rÕzasÕnÕn arandÕ÷Õ söyleniliyor’ denilmektedir, e÷er rÕza yok
ise ne olur” denilmektedir. KÕsaca tekrar 178’e döneyim. 178, øú Kanununun
6’ncÕ maddesine göre özel bir hükümdür, sadece birleúmelerde ve bölünmelerde uygulanÕr. Bunun yapÕlÕúÕ sÕrasÕnda, bilhassa Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki Alt Komisyonda bir YargÕtay üyesi, “6’ncÕ madde varken buna
ihtiyaç yoktur” diye itirazda bulunmuútu, bu kabul görmedi. Bunun üzerine
øú Hukuku Dairesi ile uzun bir görüúme yürütüldü, bu maddenin esas itibarÕyla amaçlarÕ ortaya konuldu ve onlar da bunu kabul ettiler.
178’inci maddenin esaslarÕ úu (sorunun cevabÕ yanÕlmÕyor isem kendi
içinde de yer alÕyor): Kanun demektedir ki (okuyaca÷Õm 178’inci madde,
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158’inci madde, dolayÕsÕyla birleúmelere de uygulanÕyor ama, ben bölünmeler için okuyorum), “tam ve kÕsmi bölünmede iúçilerle yapÕlan hizmet sözleúmeleri, iúçi itiraz etmedi÷i takdirde devir gününe kadar bu sözleúmeden
do÷an bütün hak ve borçlarla devralana geçer (benzer bir hüküm 6’ncÕ maddede de aynen yer almaktadÕr), iúçi itiraz ederse, -yani ‘ben bu birleúmeyi,
dolayÕsÕyla yer de÷iútirmeyi, iú de÷iútirmeyi kabul etmiyorum’ derse- hizmet
sözleúmesi, kanuni iúten çÕkarma süresinin sonunda sona erer, devralan ve
iúçi o tarihe kadar sözleúmeyi yerine getirmekle mükelleftirler.” Bu hükmün
yorumunda ana kural úudur: øúçinin itiraz etmesi iúçinin istifa etmesi demek
de÷ildir, bu sebeple, iúçinin kÕdem tazminatÕ dahil haklarÕnÕ kaybetmesi sonucunu do÷urmaz, çünkü birleúme ve bölünme denilen olay, iúçinin iste÷i
dÕúÕnda ve kontrolü dÕúÕnda cereyan etmiútir. Bu durumda, iú sözleúmesi
sona erdi÷inde, itiraz de sona erdi÷inde, aynen normal sona ermelerde oldu÷u gibi, iúçinin bütün alacaklarÕ (kÕdem tazminatÕ da dahil) ödenmek icap
eder. øúin esasÕ ve bunun altÕndaki düúünce budur.
Kanunun bir de úöyle bir hükmü var: Eski iúvereniyle devralan, yani
birleúmelerde iltihak oluyor, iltihak oldu÷u için bir devralan úirket var, bölünmelerde, -ister kÕsmen bölünsün, ister tamamen bölünsün- bir bölünen
úirket var, bir de, bölünme dolayÕsÕyla ortaya çÕkan mal varlÕ÷Õ parçasÕ baúka
bir úirkete gidiyor, bu úirket mevcut bir úirket olabilir veya yeni kurulan bir
úirket olabilir, yani her ikisinde de bir devir var, bu devir iúçi devri manasÕnÕ
da taúÕyor, onu da birlikte getiriyor, bu sebeple, iúçinin, bölünmeden evvel
muaccel olmuú alacaklarÕ ile hizmet sözleúmesinin normal olarak sona erece÷i veya iúçilerin itirazÕ sebebiyle sona ermeye kadar geçen sürede muaccel
olan alacaklarÕ dolayÕsÕyla bu iki (eski ve yeni) iúveren müteselsilen sorumludurlar. ùöyle demek istiyor: øtiraz etmemiú, intikal etmiúse ve normal bir
úekilde sona ermiú ise ikisi sorumlu; itiraz etmiú ise, o ana kadar do÷muú
olan borçlardan gene ikisi müteselsilen sorumlu.
Soru soran arkadaúÕn sorularÕnÕ anlamÕú mÕyÕm ve gere÷i gibi cevaplandÕrdÕm mÕ; lütfen kendisini iúaret buyursun.
HAKAN YILDIRIMOöLU (Koç Holding)- Kanunu inceledi÷imde,
iúverenlerin dikkat etmesi gereken hususlardan biri olarak görmüú idim,
nitekim siz de o endiúemi haklÕ çÕkardÕnÕz; yani bunlar, øú YasasÕndaki 6’ncÕ
maddeyi farklÕ uygulamayÕ gerektiren durumlar.
PROF. DR. ÜNAL TEKøNALP- FarklÕ oldu÷unda bir tereddüt yok.
HAKAN YILDIRIMOöLU (Koç Holding)- Bize göre tabii, bölünme neyse ama, bazÕ durumlarda iú yeri devri, nevi de÷iútirme, birleúme olabilir.
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PROF. DR. ÜNAL TEKøNALP- Nevi de÷iútirmede durum farklÕdÕr.
Biliyorsunuz ki, nevi de÷iútirmede devir yoktur. Nevi de÷iútirmede, o güne
kadar adÕ kolektif olan úirket, aynÕ süje yeni bir isim alÕyor, anonim úirket
oluyor, iú hukuku açÕsÕndan bakacak olursanÕz devir yoktur; yani, benim
adÕm Ünal Tekinalp, sonra adÕmÕ de÷iútirdim, Ünal Da÷ yaptÕm, ama aynÕ
Ünal. Onun için, benim gayrimenkullerimin Ünal Da÷’a devrine, benim
alacaklarÕmÕn devrine gerek yok. Lütfen, bölünme ve birleúme ile nevi de÷iútirmeyi birbirinden ayÕrÕn; orada transfer yoktur, devir yoktur. Bilmem
anlatabildim mi?
Buyurun.
HAKAN YILDIRIMOöLU (Koç Holding)- Hocam øú Kanununun
6’ncÕ maddesini inceledi÷imizde, devir sebebiyle fesihte iúçiye haklÕ bir
neden do÷urmuyor, dolayÕsÕyla karúÕmÕza tazminat çÕkmÕyor; burada iúçinin
kabulü, rÕzasÕ aranmÕyor, fakat Ticaret Kanununda yapÕlan düzenlemede
iúçinin rÕzasÕ aranÕyor. Bunun sonucunda kÕdem tazminatÕ, peúinden de iúe
iade davasÕ dahi çÕkabilir, dolayÕsÕyla iúletmeler iúe iade tazminatÕyla da
karúÕlaúabilir ve çok ciddi bir yük getirir. Burada bence devirden daha
önemsiz bir konu; devir bence çok daha köklü bir de÷iúiklik meydana getiriyor.
PROF. DR. ÜNAL TEKøNALP- Ben bu devir meselesini sadece nevi de÷iútirme için söyledim; ama ayrÕ bir müessese oldu÷u muhakkak.
HAKAN YILDIRIMOöLU (Koç Holding)- Birleúme veya türün
de÷iúmesinde de aynÕ úeyle karúÕlaúacak. øú Kanununun düzenlemelerinin
çok önünde bir düzenleme getiriyor. Sonuçta iúletmeler hem kÕdem tazminatÕyla karúÕlaúacaklar, çünkü iúi iúçinin rÕzasÕna bÕrakÕyor, hem de peúinden
muhtemelen iúe iade davalarÕyla karúÕlaúacaklar.
PROF. DR. ÜNAL TEKøNALP- ùunu söyleyeyim ki; bu hüküm øsviçre Borçlar Kanununda yapÕlan de÷iúiklikle yeni 333’üncü maddedir.
Borçlar Kanununda hizmet akdini düzenleyen Komisyon üyeleri bunu almamÕúlardÕr, bundan baúka di÷er hükümler de var, onlar da alÕnmamÕútÕr. Bu
hüküm do÷rudan do÷ruya birleúmelere ve bölünmelere aittir. TamamÕyla
yeni bir hüküm oldu÷u úuradan bellidir ki; YargÕtay’Õn ilgili dairesi, “6’ncÕ
madde var, ne lüzumu vardÕ” dedikten sonra fikrinden dönmüútür. Hiç
unutmadÕ÷Õm bir gündür. AynÕ üye, sabah ve ö÷leden sonra olmak üzere altÕ
defa gidip geldi. Biz de görüúümüzde Õsrar ettik. Onlar, meseleleri konuúmak üzere baúka bir üye daha yolladÕlar. Daha sonra böyle bir hüküm çÕktÕ.
Yeni bir soru: “Yeni Ticaret Kanununda, bir kiúilik úirketlerin kurulabilece÷ini belirttiniz. Konuyu, sendikalarÕn úirket kurabilmeleri açÕsÕndan
de÷erlendirir misiniz?”
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SendikalarÕn tahsis edecekleri sermaye bir tarafa, anonim úirket orta÷Õ
olmalarÕna, limitet úirket orta÷Õ olmalarÕna bir engel yoktur, tek kiúilik úirket
kurmalarÕna da hiçbir engel bulunmamaktadÕr; teúvik edilecek bir úeydir.
Size, vaktim olmadÕ÷Õ için tek kiúilik úirketin uygulama yerlerini anlatamadÕm. Bu sorunuzla ilgili olarak bir husus daha söylemek istiyorum. 2
sene önce beni Anadolu Üniversitesine ça÷ÕrdÕlar ve orada 24 tane TÕp Fakültesi dekanÕna rastladÕm. Bu dekanlar benimle, -ki SayÕútay’dan ve Maliye
BakanlÕ÷Õndan da kimseler vardÕ- döner sermayenin tek kiúilik olmasÕnÕ tasarlÕyorlardÕ; çok do÷rudur. Biliyorsunuz ki, bizim döner sermaye sistemimiz 1868’den gelen bir sistemdir, anlaúÕlmasÕ son derece güç bir sistemdir,
haksÕz bir sistemdir. Halbuki, tek kiúilik úirket kurulunca, Korkut
Özkorkut’un anlattÕ÷Õ finansal raporlamaya, onun anlattÕ÷Õ sÕkÕ denetlemeye
ve di÷er hükümlere de tabi olacaktÕr; aynÕ úey sendikalar bakÕmÕndan da
olacaktÕr. Onun için hiçbir engel yoktur ve olmamasÕ do÷rudur.
økinci soru: “Ticari davalarÕn çok uzun sürmesini dikkate alÕrsak, mahkemelerin durumunun usul hukukuyla birlikte nasÕl olaca÷ÕnÕ açÕklayabilir
misiniz? SaygÕlarÕmla.”
Son dakikada, benim tarafÕmdan Usul Kanunu dolayÕsÕyla getirilen bir
de÷iúiklik güç bela önlenmiútir; do÷rudan do÷ruya uzamalarla ilgilidir.
Biliyorsunuz ki, asliye ticaret mahkemesiyle asliye hukuk mahkemesi
arasÕndaki ayÕrÕm iúbölümü ayrÕmÕdÕr, görev ayrÕmÕ de÷ildir. øúbölümü ayrÕmÕ oldu÷u için, ittihadi sebepler arasÕnda bunu bildirmiúseniz, hâkim bunu
kabul ederse do÷rudan do÷ruya öteki mahkemeye gider. E÷er mahkeme
kararÕnda yanÕlmÕú ise bu tek baúÕna temyiz edilemez, ancak hüküm verildikten sonra hükümle birlikte temyiz edilebilir. Partiler uyuúmasÕ yapÕldÕ.
Daha evvel Usul Kanunu geçmiú. Ben geldim, benim önüme bir úey koydular, baktÕm ki, asliye hukuk ile asliye ticaret arasÕnda ayrÕmÕ, görev ayrÕmÕ
yapmÕúlar; böyle bir düúünce de var, bunu hâkimler çok istiyorlar. Bunun
üzerine dedim ki, size bir úey soraca÷Õm. Ben bu de÷iúiklik dolayÕsÕyla usul
tasarÕsÕnÕn son hâlini bilmiyorum, görevden dolayÕ mahkeme bir davayÕ, bu
sebeple, yani asliye hukukta açÕlmasÕ gerekirken yanlÕúlÕkla asliye ticarette
açÕlmÕú veya tersi, görevsizlik kararÕ verdi, yeni kanunda bunu tek baúÕnÕza
temyiz edebiliyor musunuz? “Tabii” dediler. O zaman sorumlu÷u üstünüze
alÕrsÕnÕz, bu görev ihtilafÕ, esasa girmeden YargÕtay’dan 4 senede döner dedim. Bana “konuúalÕm” falan dediler ama úey yapmadÕlar. Hukukçular da
var; “efendim, Hocam ne olur, bilmem ne falan” dediler. YapÕn, beni hiç
ilgilendirmez, ama ben açÕklarÕm dedim. Onun üzerine Ahmet øyimaya’ya
telefon ettim, böyle böyle bir úey var, benim ikazÕmÕ ciddiye almayabilirler,
- 53 -

bunu söyle. “Kim yapÕyor bunu” falan diye o da sinirlendi. De÷iúti. BÕrakÕn
süratlendirmeyi, bütün müdahaleler uzatma babÕnda yapÕlmaktadÕr. Bu noktada da, esas itibarÕyla bir zihniyet de÷iúikli÷ine ihtiyaç vardÕr. Ben usulcü
de÷ilim ama, bu konular bizim de çok önümüze geliyor. Almanya’da, øtalya’da, Fransa’da, øngiltere’de, hâkim size bir gün verir, o sizin duruúma
gününüzdür. Siz, bütün delilleri taraflar olarak hazÕrlayÕp mahkemenin önüne gitmelisiniz. Siz hele øngiltere’de deyin ki, efendim benim müvekkilimin
boúanmasÕ, bilmem ne olabilmesi için nüfus kaydÕnÕn getirilmesi, o dakikada sizi mahkemeden kovar ve davayÕ bitirir, çünkü, nüfus kaydÕ olsun, sicil
kaydÕ olsun, bilmem ne kaydÕ olsun, bütün hepsi o gün orada hazÕr bulunmalÕdÕr, senin vazifen o. Onun yazÕ iúleri veya tapusu, avukat olarak sen
yazÕ yazdÕn mÕ cevabÕ vermek mecburiyetindedir.
Konuyu müstakil olarak biz ele alamayÕz. Bana sorsanÕz, ben tek gün
celsesini getiririm. Bana sorsanÕz ben harçlarÕ pahalandÕrÕrÕm. Bir anonim
úirket genel kurulu kararÕnÕ, iptal davasÕnÕ 90 liraya açÕyorsunuz. Kim bundan endiúeye düúebilir?
Yeni bir soru: “ùirket satÕn alma ve evlilikleri günümüzde büyük
önem arz ediyor. Avrupa Birli÷i’nde bir úirketle bir Türk úirketinin evlili÷i
mümkün mü?” HayÕr. Neden? Avrupa Birli÷i kendi içinde tek bir egemenlik
sayÕlÕrken, Türkiye girmedi÷i için, Avrupa Birli÷i bir egemenlik, sen bir
egemenliksin.
Evlilik dedi÷iniz birleúmelerde úimdi ne yapÕyorum ben? Devrolan úirketin siciline devri kaydettirdi÷im andan itibaren mal varlÕ÷Õ bu sicil kaydÕyla birlikte öbür tarafa geçiyor. Sizin söyledi÷iniz, bir Alman úirketiyle evlilik için, bu mal varlÕ÷Õ sÕnÕr aúÕp geçmeli. O sÕnÕr aúÕp geçerken de, benim
Ticaret Sicili memurumun yaptÕ÷Õ tescil iúlemi Avrupa’da tanÕnacak bir iúlem olmalÕ. øzah edebildim mi? Onun için mümkün de÷il.
“Tek kiúi olarak kurulan veya halka açÕk olmayan úirketlerin, úeffaflÕk
ilkesine göre her türlü bilgilerini web sitesinde ve basÕn yoluyla yayÕnlanmasÕ mecbur mu?” Hiçbir fark yok. Tek kiúilik anonim úirket bir anonim
úirkettir.
Benim sÕnavÕm burada sona eriyor. 70 yaúÕmÕ geçtikten sonra ben soru
sorulan bir adam hâline geldim; eskiden hep ben soru sorardÕm; burada büyük bir de÷iúiklik oldu.
øyi günler.
OTURUM BAùKANI- Çok teúekkür ederiz Hocam.
Buyurun Korkut Bey.
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DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT- Teúekkür ederim SayÕn Baúkan.
Ben ek sorulara kÕsa kÕsa cevap vermeye çalÕúaca÷Õm. Bir kÕsmÕ SayÕn
Hocama ama, onlarÕ da Hocam kÕsaca cevaplayabilir herhâlde diye düúünüyorum.
PROF. DR. ÜNAL TEKøNALP- Peki, siz nasÕl isterseniz.
DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT- AslÕnda HocamÕn sorusu bana
gelmiú; mükellefiyeti resen iptal edilen ve gayri faal úirketler meselesi.
PROF. DR. ÜNAL TEKøNALP- Yeni Gümrük ve Ticaret BakanÕ,
söyledi÷im gibi, “ikincil úey nasÕl yürüyor, ne olacak” diye Perúembe günü
beni davet etti. Onun bana yolladÕ÷Õ gündem maddelerden bir tanesi de gayri
faal úirketlerdir. ùimdi uzun hikâyesini anlatmak istemiyorum; gayri faal
úirketlerin bizimle, Komisyonla bir macerasÕ var. Ama olmadÕ; biz yaptÕk,
sonra birtakÕm teúekküller geri döndüler. ùimdi nasÕl, -bizim bir teklifimiz
yok- bir teklif geldi, görece÷iz. Bir daha karúÕlaúÕrsak anlatÕrÕm.
DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT- Hocam gene size bir soru:
“Özellikle yeni Yasada úirkete borçlanma yasa÷Õ getiriliyor ama, tam tersi,
úirkete ortak borç verirse bu ne olacak, nasÕl düzenleniyor?”
PROF. DR. ÜNAL TEKøNALP- Bu e÷er bir limited úirket ise felaket do÷abilir, çünkü limitet úirkette özvarlÕk kabul edilen sermaye (özvarlÕk
kabul edilen ödünç) diye bir sermaye var. Bir úirket kötü durumda iken, yani
sermaye artÕrÕmÕ yapÕlmasÕ lazÕmgelen bir anda sermaye arttÕrÕmÕ yapmayÕp
o úirkete borç vermiú isen alaca÷ÕnÕ geri çekemezsin, o, sermaye gibi mütalaa edilir ve bütün alacaklarÕn en alt sÕrasÕna gider. øzah edebildim mi? Halbuki, kÕsa bir süre için, bilanço makyajÕ yapmak için veriliyor, sonra, en
baúta bu borç ödeniyor idi, úimdi, eski güzel zamanlara son verildi. Bunun
adÕ da, özvarlÕk kabul edilen ödünçler.
DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT- Bu kadar Hocam.
SayÕn Kara’nÕn, “denetim hükümlerine uyma zorunlulu÷u 1.1.2013
olarak ifade ediliyor, ancak finansal tablo, örne÷in bilanço olarak 1.1.2012
tarihinde hazÕrlanaca÷Õna göre, uygulama aslÕnda 1.1.2012’den baúlamayacak mÕ” sorusu var.
AslÕnda geçiú hükmü bunu açÕkça söylüyor; “esas itibarÕyla
1.1.2013’ten baúlÕyor ama, denetimle birlikte, úu an yürürlükteki Kanunla
denetim raporunda yeni sisteme geçiú bakÕmÕndan karúÕlaútÕrmayÕ yapar ve
raporunda buna yer verir” diyor. øúte bu geçiúin sa÷lÕklÕ olmasÕ açÕsÕndan, 2012’ye vurgu yapmamÕn nedeni oydu- 2012’de bu geçiúi sa÷layabilmek
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için, -aslÕnda yasal olarak zorunlu de÷il- 2012 yÕlÕnda finansal tablolarda
standartlarÕn uygulanmasÕnÕ sa÷lamakta büyük yarar olaca÷ÕnÕ düúünmekteyim. O yüzden de, 2011 yÕlÕ kritik bir yÕl. Tekdüzen hesap planÕ, artÕ, standartlarÕn uygulanmasÕ açÕsÕndan bu zorunluluk veya en azÕndan iúletmelere
bÕrakma yönünde bir irade açÕklamasÕ olmasÕ yararlÕ olmaz mÕ düúüncesiyle
bunu dile getirmiútim; yoksa Kanun bunu somut olarak ortaya koyuyor.
økincisi: “Denetim firmalarÕnÕn denetiminde, serbest muhasebeci ve
mali müúavirlerin úirketleúmesi mi isteniyor, denetim ayrÕ, iúlem denetçisi
ayrÕ mÕ olmak zorunda?”
Tabii, denetim aslÕnda bir organizasyon iúi olarak Ticaret Kanununda
üstü kapalÕ da olsa karúÕmÕza çÕkÕyor. DolayÕsÕyla, denetçinin nasÕl úirketleúece÷i konusunun bugün düzenlemesi var (3568 SayÕlÕ Kanuna ba÷lÕ olarak.) Bunun dÕúÕnda da, Sermaye PiyasasÕ Kurulunun Tebli÷i ve di÷er kurumlarÕn da yönetmelikleri açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda, ba÷ÕmsÕz denetleme kuruluúu açÕsÕndan burada da bir anonim úirketi iúaret ediyor. Yeni Kanun döneminde, 400’de bahsi geçen, BakanlÕ÷Õn çÕkaraca÷Õ yönetmelik iúte burada
önem taúÕyacak.
AslÕnda belki onu belirtmedim; nasÕl finansal raporlama standartlarÕnda tekli bir yapÕya gidiyorsa, ba÷ÕmsÕz denetim açÕsÕndan da veya ba÷ÕmsÕz
denetimin yapÕlanmasÕ açÕsÕndan da Ticaret Kanununun öngörüsü veya Ticaret Kanununun iste÷i, Türkiye’de de ba÷ÕmsÕz denetimin tekli bir yapÕ
hâlinde teúkilatlanmasÕ kamu gözetim otoritesi ve meslek örgütlenmesi bünyesinde olacak. Bu tekli teúkilatlanma çerçevesi de, tabii ki bugün elimizde,
Türk mevzuatÕ açÕsÕndan, özellikle serbest meslekler için LLP (sÕnÕrlÕ sorumlu úahÕs úirketi) dedi÷imiz úirket modeli yok. Ben son dönemde, dünyadaki úirket modellerini denetim firmalarÕ için daha ayrÕntÕlÕ inceliyorum.
Modelin ortaya çÕkÕúÕ Amerika ve øngiltere örne÷iyle önümüze çÕktÕ, sonra
Almanya’da ortaya çÕktÕ; ama bunun ötesinde, hep anonim úirket modeli
içerisinde varlÕ÷ÕnÕ sürdürüyor, çünkü denetim firmalarÕnÕn ortaya çÕkÕúÕnda
Alman ekolü ve orada da bankalar karúÕmÕza çÕkÕyor. O yüzden de, bugün
oldu÷u gibi, yeni dönemde de anonim úirket modeli ortaya çÕkacak.
Tek kiúilik anonim úirket yansÕmasÕ denetçiye de olabilir mi? Olabilir;
o zaman bir örgütlenmedir. Önemli olan, denetçi profilinin bu yapÕda örgütlenmesi olacaktÕr. Tek kiúilik denetim firmasÕnÕ da, -tartÕúaca÷Õz- ortaya çÕkabilir mi? Hem ba÷ÕmsÕzlÕk, hem ortak yapÕsÕ açÕsÕndan çÕkabilir düúüncesi
de savunulabilir, aksi de ileri sürülebilir ama, Kanunun úu anki hâliyle
mümkün.
Denetim firmasÕnÕn denetimi olacak mÕ? E÷er bir anonim úirket olursa,
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bugünkü düzenleme açÕsÕndan, denetim firmasÕnÕn denetimi de olacak, o da
bir denetçi seçecek, kendisini denetletecek.
øúlem denetçisi ba÷ÕmsÕz ve fonksiyonlarÕ ayrÕ dedim; artÕ, salt olarak
seçilme ve görevden alma açÕsÕndan baktÕ÷ÕmÕzda, ba÷ÕmsÕz denetçiyi genel
kurul seçer, ama görevden alamaz dedik. Aksine hüküm ve esas sözleúme
veya kanunda aykÕrÕ hüküm yoksa iúlem denetçisini genel kurul seçebildi÷i
gibi, 400’üncü maddenin son fÕkrasÕ gere÷i görevden de alabiliyor. DolayÕsÕyla, bu dahi fonksiyon ayrÕlÕ÷Õna iúaret eden bir husus. AyrÕ bir iúlem denetçisinin o iúleme özgü seçilmesi gerekti÷ini düúünüyorum.
Biraz önce kendi içimde tartÕútÕm; iúlem denetçisi kim olmalÕ? E÷er
yeri geldi÷inde bir birleúme-bölünmede bir de÷erleme uzmanÕ da iúlem denetçisi olarak seçilecekse, o gayrimenkul de÷erleme uzmanÕnÕn zaten ba÷ÕmsÕz denetçi olmasÕ söz konusu de÷il. DolayÕsÕyla iúlem denetçisi fonksiyonu bakÕmÕndan farklÕ bir seçimin genel kurul tarafÕndan yapÕlmasÕ yararlÕ
olacak diye de düúünüyorum.
Hocam benimki de bu kadar.
Ben de çok teúekkür ediyorum. Sa÷ olun.
OTURUM BAùKANI- SayÕn Özkorkut’a çok teúekkür ediyoruz.
Soru-cevap faslÕyla seminerimizin sonuna gelmiú bulunuyoruz. SayÕn
hocalarÕma de÷erli tebli÷leri için, sizlere de katÕlÕmlarÕnÕz için teúekkür ediyorum.
SayÕn BaúkanÕ da kapanÕú konuúmasÕ için kürsüye davet ediyorum.
TUöRUL KUDATGOBøLøK- Bu kadar mühim ve önümüzdeki yÕllarÕn ticaret dünyasÕnÕ aydÕnlatacak böyle bir verimli seminerden dolayÕ her
iki de÷erli hocaya da çok teúekkür ediyorum, úükran sunuyorum.
YarÕn sabah 9:30’da buluúup Borçlar Kanunuyla ilgili çalÕúmalarÕ gene
beraberce yapaca÷Õz.
Profesör Tekinalp’in, gerek bu kanunun bu hâle, vücuda gelmesinde,
gerekse tatbikatÕna gönül vererek, bütün gücüyle, genç, 70 yaúÕnÕn verdi÷i
güzellikle, bu coúkuyla kanunlarÕ ortaya koymasÕ ve hukuk felsefesini yapmasÕ, bir talebesi olarak kendisine olan hayranlÕ÷ÕmÕ bir kat daha arttÕrdÕ.
Ben de kendisine tekrar úükranlar sunuyorum efendim. Tebrik ederim.
***
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II. OTURUM
Oturum Konusu

: Yeni Türk Borçlar Kanunu

Oturum BaúkanÕ

: Prof. Dr. Tankut CENTEL

KonuúmacÕlar

: Prof. Dr. Nevzat KOÇ
Prof. Dr. Nurúen CANøKLøOöLU

TUöRUL KUDATGOBøLøK (TøSK Yönetim Kurulu BaúkanÕ)Bugün dünyanÕn gözünde yükselen yÕldÕz olarak Türkiye var. Bu sabahki
gazeteleri okumuúsanÕz, Standard & Poor’s, yani dünyanÕn en büyük derecelendirme kuruluúu, Türkiye’nin derecelendirme notunu direkt ilgilendirmese
dahi, Türk LirasÕ cinsinden notuna yeni bir boyut getirecek, onu A’ya çÕkaracak. Bu, yatÕrÕm yapmadan önceki son aúama hâline gelen bir pozitif geliúmeyi gösteriyor. Bu niçin çok mühim? øspanya’nÕn notu düúürüldü, øtalya’nÕn notu düúürüldü, Yunanistan’Õn notu üç kademe düúürüldü ama Türkiye pozitife geçti. Türkiye iúte úimdi bir yatÕrÕm ortamÕ hâline geldi. Dün
söyledi÷im gibi, çalÕúma hukuku, endüstri iliúkileri hukuku ve düzenleme
hükümlerinin, Türkiye’nin bu coúkusunu, Türk sanayinin bu gücünü ortaya
koyacak úekilde yapÕlandÕrÕlmasÕ lazÕm; Türkiye’nin lehine olan, Türkiye’yi
yarÕna götürecek olan husus budur. øúte bugün seminerde görüúmeye baúlayaca÷ÕmÕz, çok de÷erli bilim adamlarÕnÕn ele alacaklarÕ konuda olaya bakÕú
açÕsÕnÕn temelini bu söyledi÷im, 1957’lerde yapÕlmÕú, o güne göre ileri bir
kanun olan Türk Ticaret YasasÕ ve Borçlar YasasÕnÕn artÕk iúlevini tamamlayarak, Türk Kanununun, dünyanÕn geldi÷i yeni biliúim sistemine paralel
hâlde düzenlenmesi bahis konusudur. Hiç úüpheniz olmasÕn ki, bu Ticaret
YasamÕz ve bu Borçlar YasamÕz önümüzdeki 50 senenin yasalarÕ olacaktÕr.
DolayÕsÕyla, biz iú âlemi olaya böyle, bu sa÷lamlÕkta kanunlarÕ olan bir ülkenin sanayicisi olarak bakÕyoruz ve önümüzdeki devrenin yolunu, gidiú
temelini, yatÕrÕm temelini, istihdam temelini bu felsefede ve bu garantide
görüyoruz.
YarÕn Üçlü Konsey ToplantÕsÕnda 2821 ve 2822 olarak bildi÷iniz Toplu Sözleúme ve Grev ve Lokavt kanunlarÕyla ilgili son çalÕúmalarÕ yapmak
üzere SayÕn ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanÕnÕn huzurunda olaca÷Õz.
YarÕn 14’te Ankara’da Üçlü Konsey toplanacak ve bu konunun son hâline
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getirilip Meclisin açÕlaca÷Õ 1 Ekim’de de Meclise sunmak üzere son hazÕrlÕklarÕn yapÕlmasÕ bizden bekleniyor. Tabii burada üç iúçi konfederasyonu
(TÜRK-øù, HAK-øù, DøSK) var ve TøSK olarak da biz Türk iúverenlerini
temsil ediyoruz. Bu toplantÕ SayÕn Hükümeti temsilen ÇalÕúma ve Sosyal
Güvenlik BakanÕnÕn BaúkanlÕ÷Õnda, riyasetinde yapÕlÕyor. Bu yaptÕ÷ÕmÕz 12
Haziran seçimden sonra üçüncü toplantÕ olacak.
DolayÕsÕyla, yeni devreye Türkiye, kanunlarÕ yapÕlmÕú, temel kanunlarÕ bitmiú, güçlü bir ülkenin görünümüyle ortaya çÕkacak.
Hiç úüpheniz olmasÕn ki, Türk Ticaret YasasÕ ve Borçlar YasasÕ yürürlü÷e girip ikincil mevzuatÕyla desteklenmiú ve dünya çapÕnda bir hukuk sistemiyle tedvir edilmiú hâldeyken, iúte o zaman görün Standard & Poor’s
Türkiye’nin notunu nerelere koyacak.
Bugün çalÕúaca÷ÕmÕz, borçlar hukuku ve borçlar hukukunun endüstri
iliúkileriyle ilgisini konuúaca÷ÕmÕz bu seminerimizin asÕl temelinde yatan
felsefe, bu söylemeye ve sizinle paylaúmaya çalÕútÕ÷Õm bu görüútür.
Bu görüúlerle, toplantÕyÕ tekrar açarak SayÕn Prof. Dr. Tankut Centel’i
oturumu yönetmek üzere seminerin BaúkanÕ olarak kürsüye davet ediyorum;
buyurun Hocam.
OTURUM
BAùKANI:
PROF.
DR.
TANKUT
CENTEL (Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)- Konfederasyonumuzun SayÕn BaúkanÕ, de÷erli konuklar; hepinize hoú geldiniz diyerek açÕlÕúÕ yapmak istiyorum.
Gerek Ticaret Kanunu olsun, gerek Borçlar Kanunu olsun, bunlar birbirlerini tamamlayÕcÕ, birbirlerinden ayrÕlmaz úekilde, bütünleyici bir görünüm
sergiledikleri için birlikte ele
alÕnmalarÕnda yarar var. Zaten
birazdan yapÕlacak açÕklamalardan da görece÷iniz üzere Borçlar
Kanunu’nun çÕkarÕlmasÕ ve Ticaret Kanunu’nun kabulü, büyük ölçüde her iki tasarÕnÕn da tamamlanmasÕ
beklenmiútir ve buna ba÷lÕ olarak da ikisinin ortaya çÕktÕ÷ÕnÕ görüyoruz.
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ToplantÕmÕzÕn iki konu÷unu kürsüye davet etmek istiyorum: Bunlardan birincisi østanbul Medipol Üniversitesinden Profesör Doktor Nevzat
Koç. Daha önce Dokuz Eylül’de uzun yÕllar görev yaptÕ ve sonra østanbul
Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi DekanlÕ÷ÕnÕ yürüttü. ùimdi de kendisi,
-nasÕl beni bir zamanlar østanbul Üniversitesinde, sonra Koç Üniversitesinde
gördü÷ünüz gibi- bugün østanbul Medipol Üniversitesinde görev yapÕyor.
økinci tebli÷ sahibimiz Profesör Doktor Nurúen Caniklio÷lu. Kendisi, öteden
beri tanÕdÕ÷ÕmÕz, iú hukukunun önemli simalarÕndan; Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde görev yapÕyor.
Her iki konuúmacÕnÕn da yapaca÷Õ açÕklamalara geçmeden önce
Moderatör olarak bir-iki sözü sizlere izninizle belirtmek istiyorum: Bunlardan bir tanesi, her iki yasanÕn da Borçlar Kanununu üzerinde taúÕmasÕna
ra÷men, yeni yasanÕn Türk Borçlar Kanunu, adÕnÕ taúÕmasÕ nedeniyle, önceki ve yeni yasanÕn birbirinden ayÕrt edilmesi için öncekinin Borçlar Kanunu,
yürürlü÷e girecek olanÕn da Türk Borçlar Kanunu, “BK” ve “TBK” olarak
adlandÕrÕlmasÕnÕ terminolojik açÕdan yararlÕ görüyorum.
Bunlar içerisinde tabii, Borçlar Kanunu tek baúÕna borçlar hukuku bakÕmÕndan çok önemli esaslar getirmekle birlikte, çalÕúma yaúamÕ bakÕmÕndan önemli olan, 393 ve devamÕndaki hizmet sözleúmelerine iliúkin düzenlemeler olsa gerektir. Ancak, bunlarÕn kavranmasÕndan önce, Borçlar Kanununun, Türk Borçlar Kanununun nasÕl ortaya çÕktÕ÷Õ, genel hükümlerinin ne
oldu÷u, sözleúmeden ve haksÕz fiilden do÷acak borç iliúkileri, borçlarÕn ifasÕ, yerine getirilmesi ve yerine getirilmemesinin sonuçlarÕ, zaman aúÕmÕ,
teselsül gibi çok önemli, çalÕúma yaúamÕnÕ do÷rudan olmasa da dolaylÕ olarak ilgilendirecek açÕklamalarÕn bilinmesinde yarar görüyoruz. Bunun için,
SayÕn Profesör Doktor Nevzat Koç gerekli açÕklamalarda bulunacaktÕr. Ben
kendisine sözü bÕrakÕyorum; buyurun efendim.

- 61 -

YENø TÜRK BORÇLAR KANUNU
Genel Hükümler; Sözleúmeden Do÷an Borç øliúkileri;
HaksÕz Fiilden Do÷an Borç øliúkileri; BorçlarÕn øfasÕ ve
øfa Edilmemesinin SonuçlarÕ; Zaman AúÕmÕ; Teselsül

PROF. DR. NEVZAT
KOÇ (østanbul Medipol Üniversitesi Ö÷retim Üyesi)- Teúekkür ediyorum SayÕn Baúkan.
Türkiye øúveren SendikalarÕ Konfederasyonu’nun, çalÕúma
hayatÕ bakÕmÕndan Türk Ticaret
Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun getirdi÷i yenilikleri bir
seminer çerçevesinde incelemesi,
ele almasÕ gerçekten sevindirici
bir etkinliktir. Bu itibarla, baúta
Konfederasyonun SayÕn BaúkanÕ
ve Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere bu seminerin düzenlenmesini sa÷layanlara, gerçekleútirenlere teúekkürlerimi arz
ederek sözlerime baúlÕyorum.
Türk Borçlar Kanunu 4 ùubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayÕmlanmÕú ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü÷e girerek iç hukuk hayatÕmÕza
dahil olacak bir düzenlemedir.
Bildi÷iniz gibi, 818 sayÕlÕ yürürlükteki Borçlar Kanunu 1926 yÕlÕndan
beri yürürlüktedir, aradan 85 yÕl geçmiútir. Bu süre zarfÕnda, bu kanunun
genel gerekçesinde de belirtildi÷i gibi, elbette yenilenmesi ihtiyacÕ ortaya
çÕkmÕútÕr, çünkü kanunlarÕn da, her sosyal varlÕk gibi zamanla yaúlanmalarÕ
ve kendilerinden beklenen iúlevleri yerine getirmemeleri bilinen bir olgudur.
Bu nedenle, yeni kanunun yeni baútan düzenlenip bugünkü ifadelerle, bugünkü yerleúmiú uygulamayla, içtihatlarla, doktrindeki görüúler ÕúÕ÷Õnda
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elden geçirilmesi ihtiyacÕ vardÕ. Bildi÷iniz gibi, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 4721 sayÕlÕ Türk Medeni Kanunu yürürlü÷e girmiútir; bu kanunun
tamamlayÕcÕsÕ niteli÷indedir Türk Borçlar Kanunu. AslÕnda biraz gecikme
oldu÷u da söylenebilir. Keúke bunlar eúzamanlÕ gerçekleúebilse ama, olamÕyor. O nedenle, 2002’den sonra da yaklaúÕk 10 yÕl daha geçmesi ihtiyacÕ
ortaya çÕktÕ.
Ben, Komisyon BaúkanÕ sÕfatÕyla bu konudaki konuúmalarÕmda genellikle, yeni kanunun getirdi÷i, öngördü÷ü sistematik hakkÕnda, hazÕrlanÕú
süreci hakkÕnda kÕsa bilgiler verdikten sonra asÕl konuma geçiyorum. Türkiye Barolar Birli÷iyle iú birli÷i hâlinde uzun bir süreden beri, kanunun yayÕmlanmasÕndan itibaren il il dolaúÕp bu toplantÕlarÕ yapmaktayÕz. YaklaúÕk
11 toplantÕ yaptÕk. Bu hafta sonunda da tekrar Ni÷de Barosuyla bir toplantÕmÕz olacak. Kanunun yürürlü÷e girece÷i tarihe kadar bu böyle devam edecek.
Bu toplantÕlarda ben, hazÕrlanÕú süreci ve Borçlar Kanununun genel
hükümler kÕsmÕnda sözleúmelere ayrÕlan düzenlemelerle ilgili açÕklamalarÕ
yaptÕ÷Õm zaman 40-45 dakikayÕ buluyordu; ama bugünkü toplantÕda herhâlde bu kadar zamanÕmÕz yok. O itibarla ben, hazÕrlanÕú süreci hakkÕnda çok
kÕsa birkaç bilgi verdikten sonra inceleme konum olan açÕklama yapaca÷Õm
noktalara dönece÷im.
ùunu hemen ifade edeyim: Türk Borçlar Kanunu Komisyonu, Adalet
BakanlÕ÷Õnca oluúturulan ve 1998 yÕlÕ Nisan ayÕnda 40 civarÕnda üyeyle çalÕúmalarÕna baúlayan bir Komisyondur. Bu çalÕúmalar yaklaúÕk 10 yÕl sürmüútür. Her ne kadar, “11 Ocak 2011 tarihli birleúimde 2,5 saat gibi jet hÕzla
yasalaútÕ” tarzÕnda açÕklamalar olmakla birlikte, bunun geri planÕna bakÕldÕ÷Õ
zaman, 10 yÕlÕ bulan bir çalÕúma vardÕr. 57 toplantÕ sonucunda yeni tasarÕ
ortaya çÕkmÕú, ilgili hukuk çevrelerine, üniversitelere gönderilmiú, oradan
gelen görüúler Alt Komisyonda titizlikle de÷erlendirilmiú ve Adalet BakanlÕ÷Õnca BaúbakanlÕ÷a sunulmuútur. Orada bir süre incelendikten sonra, 2006
yÕlÕnda yürürlü÷e giren, mevzuat hazÕrlanmasÕ usul ve esaslarÕ hakkÕnda
yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmek üzere BakanlÕ÷a geri gönderilmiútir. Bu arada yine, bazÕ sivil toplum örgütlerinin, daha sonra da intikal
eden bazÕ görüúlerinin de de÷erlendirilmesi istenmiútir. Yeni mevzuat hazÕrlanmasÕ usul ve esaslarÕ hakkÕnda yönetmeli÷in öngördü÷ü úekilde, 50 küsur
sayfadan oluúan formlar düzenlendi, de÷erlendirildi. Bu, o zamana kadar
olmayan bir úeydi. Hangi madde hakkÕnda hangi kuruluútan veya kurumdan
nasÕl bir görüú gelmiú ve biz bunu nasÕl de÷erlendirmiúiz, de÷erlendirme
sütununda açÕklamalar yaparak, uygun görmüúsek, evet, bu yönde bir düzeltme yapÕlmasÕ uygun görülmüútür demiúizdir veya bu uygun de÷ildir de- 63 -

yip metne almadÕ÷ÕmÕzÕ ifade etmiúizdir. Bu konuda böyle bir çalÕúma da
yapÕlmÕútÕr.
Ekim 2009 tarihinde bu tasarÕ Adalet Komisyonundan Genel Kurula
intikal etmiútir. Hemen burada söyleyeyim; Adalet Komisyonunda yapÕlan
görüúmelerde de ben uzman sÕfatÕyla hazÕr bulundum. Orada da, tasarÕnÕn
bütünlü÷ünü bozmayan bazÕ müdahaleler söz konusu oldu. Benim tespitlerime göre, 649 maddelik bir metin içinde, Adalet Komisyonunda bir tek
55’inci madde ilavesi vardÕr (konuúmamda belirtece÷im.) Onun dÕúÕnda,
ifadesine yönelik bazÕ düzeltmeler olmuútur veya bazÕ fÕkralarÕn, “bunu çÕkarsak da olur” denilerek çÕkartÕldÕ÷Õ olmuútur ama, bunlar 30 civarÕnda
düzeltmedir, de÷iúikliktir, bütünü itibarÕyla dikkate alÕndÕ÷Õnda çok cüzi bir
müdahale oldu÷unu söyleyebiliriz. Temel kanun olmasÕ nedeniyle de bu tür
düzenlemelerin siyasi kanattan da öyle çok fazla müdahaleye maruz kalmamasÕ gerekir ama, böyle müdahaleler Adalet Komisyonunda da zaman zaman olmuútur; konuúmamda bunlardan bazÕ örnekler verece÷im. Onlar da
olmasa belki daha iyi olurdu ama, siyasetin kendine göre bir iúleyiú tarzÕ
var, bunlarÕ da artÕk bir olgu olarak kabul etmemiz gerekiyor. Siz bilimsel
gerçekler olarak ne kadar do÷ru metinler hazÕrlamÕú olursanÕz olunuz, e÷er
sizin hazÕrladÕ÷ÕnÕz o metin, o konuda karar veren, sorumluluk üstlenen kiúiler tarafÕndan farklÕ algÕlanÕyorsa, o zaman, bu algÕya uygun düzeltme veya
düzenleme yapÕlmasÕ siyasetin kendi mantÕ÷Õ içinde zorunlu görülüyor. BunlarÕ bu çerçevede de÷erlendirmek gerekir diye düúünüyorum.
Yeni kanunun, yürürlükteki kanuna göre madde sayÕsÕ olarak 105
maddelik bir artÕúla hazÕrlandÕ÷ÕnÕ hemen ifade edeyim; yürürlükteki kanun
544 maddedir, yeni kanun 649 maddeden oluúmaktadÕr. Bu yeni maddelerin
büyük bölümü özel borç iliúkilerine ayrÕlan ikinci kÕsÕmda gerçekleútirilmiútir; birinci kÕsÕmda da 25 civarÕnda maddede, yeni madde olarak düzenleme
konusu yapÕldÕ÷ÕnÕ görüyoruz.
Madde numaralarÕnÕn de÷iúmesi yeni düzenlemelerde kaçÕnÕlmaz hâle
gelmektedir; en çok eleútirilen noktalardan birisidir bu. “Efendim, biz maddelere alÕúmÕútÕk, madde numaralarÕ de÷iúti, úimdi aradÕ÷ÕmÕz maddeyi kolay
bulamayaca÷Õz” tarzÕnda eleútiriler yapÕlmaktadÕr. Ancak, biraz önce sözünü
etti÷im, 2006 yÕlÕnda yürürlü÷e giren, Mevzuat HazÕrlanmasÕ Usul ve EsaslarÕ HakkÕnda yönetmelik hükümleri sadece bentlerde harflerin kullanÕlmasÕna imkân vermekte; yeni bir kanun yapÕyorsanÕz, 1’den baúlayarak teselsül
ettirmeniz zorunlulu÷u vardÕr. Nitekim Medeni Kanun da aynÕ düúünceden
hareketle 1’inci maddeden baúlamÕú 1030 maddeye gelmiútir. Bir de, teknik
açÕdan, bu tür temel kanunlarÕn Genel Kurulda temel kanun olarak hÕzlÕ bir
úekilde görüúülebilmesi için, öyle, “úu madde úu úekilde de÷iútirilmiútir”
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tarzÕnda sÕk sÕk kullanÕlÕrsa bu baúlÕklar, o zaman temel kanun olma, o usule
göre görüúülmek imkânÕnÕ da ortadan kaldÕrÕyor, bu sefer, hazÕrlanan metnin
içeri÷inin, her konuda milletvekillerinin önergeleriyle bozulmasÕ tehlikesi
ortaya çÕkÕyor. Bu gerçekleri de bilmek gerekir. Evet, biz de maddelerin
de÷iúmesinin çok do÷ru olmadÕ÷ÕnÕ belki teorik olarak düúünürüz, savunabiliriz ama, bir de iúin pratik zorunluluklarÕ var. Bu pratik zorunluluklar karúÕsÕnda böyle yapÕlmasÕ zorunlulu÷u ortaya çÕkmÕútÕr.
KullanÕlan dil bakÕmdan, yeni kanunda herkesçe anlaúÕlabilecek bir dil
kullanÕlmasÕna gayret edilmiútir ama, yürürlükteki kanunda olup da yeni
kanunda da korunmasÕ zorunlu görülen bazÕ terimler vardÕr; bunlara karúÕlÕk,
doktrinde ve mahkeme kararlarÕnda yaygÕn olarak kullanÕlan terimlere de
yer verilmiútir. Bunlara örnek olarak; sözleúmenin kurulmasÕyla ilgili olarak
mesela “icap” yerine “öneri”, “akit” yerine “sözleúme”, “akdin inikadÕ” yerine “sözleúmenin kurulmasÕ”, “borç münasebeti” yerine “borç iliúkisi”,
“zÕmni kabul” yerine “örtülü kabul”, “pey akçesi” yerine “ba÷lanma parasÕ”,
“trampa” yerine “mal de÷iúim sözleúmesi”, “ariyet” yerine “kullanÕm ödüncü”, “karz” yerine “tüketim ödüncü” denilmiútir. Bu örnekleri ço÷altabiliriz.
Dile÷imiz, yeni Türk Borçlar Kanununun, bir temel kanun olarak
borçlar hukuku alanÕndaki hukuki problemlerin, kamu vicdanÕnÕ tatmin edecek, hakkaniyete uygun çözümler sa÷lamasÕdÕr. Tabii, “en iyi, iyinin düúmanÕdÕr” diye bir atasözü de vardÕr, do÷rudur; o nedenle, bu konuda yapÕlacak eleútirileri de dikkatle de÷erlendirdi÷imizi ve de÷erlendirmeye devam
edece÷imizi huzurlarÕnÕzda bir kere daha açÕklamak isterim. Bu vesileyle, bu
yeni kanunun hazÕrlanmasÕ aúamasÕnda Komisyona BaúkanlÕk, ilk BaúkanÕ
olan merhum Profesör Doktor Turgut AkÕntürk’ü de hizmetleri nedeniyle,
emekleri nedeniyle minnet ve úükranla anÕyorum.
Bu açÕklamalardan sonra, úimdi, yeni kanunun özellikle genel hükümler kÕsmÕnda yer alan, sözleúmeden do÷an borç iliúkilerinde getirdi÷i yenilikler konusunda bazÕ bilgileri sizlerle paylaúaca÷Õm. Burada hemen ifade
edeyim; amacÕmÕz derin akademik tahliller yapmak de÷ildir, yeni kanunun
düzenlemelerini tanÕtmaktÕr, bu açÕklamalarÕ tanÕtma amacÕyla sÕnÕrlÕ olarak
yapaca÷Õz. TartÕúma bölümünde ayrÕca spesifik bazÕ sorular da yöneltilebilir,
onlara da cevap verebilece÷imizi ifade ederek sözlerimi sürdürmek istiyorum.
Mesela 4’üncü madde yeni kanunda üzerinde durulmasÕ gereken bir
maddedir. 4’üncü maddenin, yürürlükteki kanunun 2’nci fÕkrasÕndan farklÕ
yönü úudur: Yürürlükteki kanunda, telefonla yapÕlan bir icap hazÕrlar arasÕnda yapÕlan bir icap sayÕlmaktadÕr; ama yeni kanuna göre, iletiúim teknolojisinde meydana gelen geliúmeler de dikkate alÕnarak, bilgisayar gibi ileti- 65 -

úim sa÷layabilen araçlarla, do÷rudan iletiúim sÕrasÕnda yapÕlan öneri de, hazÕr olanlar arasÕnda yapÕlmÕú bir öneri sayÕlmaktadÕr. Demek ki, do÷rudan
iletiúim sÕrasÕnda, -bilgisayar diliyle çevrim içi diliyoruz- on-line görüúme
sÕrasÕnda yapÕlan bir öneri de, hazÕrlar arasÕnda yapÕlmÕú bir öneri sayÕlacak,
muhatabÕn kabulüyle sözleúme iliúkisi kurulmuú olacaktÕr.
Yeni kanunun 7’nci maddesi, “Ismarlanmayan ùeyin Gönderilmesi”
baúlÕklÕ yeni bir düzenleme içeriyor. Bu düzenlemeyle, pazarlama úirketlerinin, kiúilerin talebi olmadan adreslerine gönderdikleri ürünlerin bedellerini
istemelerinin önü kapanmÕú, kapatÕlmÕú olmaktadÕr. Yeni kanunun 7’nci
maddesine göre, ÕsmarlanmamÕú bir úeyin gönderilmesi öneri sayÕlmaz. Bu
úeyi alan kiúi onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü de÷ildir. O
nedenle, yeni kanunun yürürlü÷e girmesinden sonra bu tür ürünler sipariú
olmadan ilgilisine veya bir adrese gönderilirse, o kiúi onu ne geri gönderme
yükümlülü÷ü altÕndadÕr, ne saklama yükümlülü÷ü vardÕr, kendi hâline bÕrakabilir. O ürün zarara da u÷rayabilir, bozulabilir de, önemli de÷il, çünkü
öneri bile sayÕlmayaca÷Õ ifade ediliyor. O nedenle, artÕk yeni kanun bakÕmÕndan, örtülü kabulle sözleúme iliúkisinin kuruldu÷u sonucunu çÕkarmak
bu düzenleme karúÕsÕnda mümkün görünmemektedir.
Yeni kanunun sözleúmelerin kurulmasÕyla ilgili önemli bir hükmü de
8’inci maddesinde yer almaktadÕr. Yürürlükteki kanuna göre, tarife, fiyat
listesi ya da benzerlerindeki açÕklamalar icaba davet niteli÷inde kabul edilirken, yeni kanun bunlara icaba davet demiyor, aksi açÕkça ve kolaylÕkla
anlaúÕlmadÕkça öneri kabul ediyor. DolayÕsÕyla, böyle, firmalar tarife, fiyat
listesi gönderip de “úu malÕn fiyatÕn úu kadardÕr” demiúse, ondan sonra onun
altÕna küçücük puntolarla, “efendim bu fiyatlarÕ de÷iútirme hakkÕmÕz saklÕdÕr” gibi birtakÕm kayÕtlar koyarak, ilgili baúvurup da “bu ürünü úu fiyattan
almayÕ kabul ediyorum” dedi÷inde, “efendim aramÕzda sözleúme iliúkisi
kurulmamÕútÕr, çünkü ben küçük puntolarla ba÷lanmama hakkÕmÕ saklÕ tutmuútum” deme imkânÕndan yoksun olacaktÕr.
Yine 14’üncü madde, iletiúim teknolojisinde meydana gelen geliúmeler dikkate alÕnarak, yazÕlÕ úekil yerine geçen metinlerin kapsamÕnÕ geniúletmiútir. Yürürlükteki kanuna göre, aslÕ, borç altÕna girenlerce imzalanmÕú
bir telgrafname veya imzalÕ bir mektup yazÕlÕ úekil yerine geçti÷i hâlde, yeni
kanunda, bunlara, teyit edilmiú olmalarÕ kaydÕyla faks veya buna benzer
iletiúim araçlarÕyla ve güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen
metinler de eklenmiútir. Böylece, güvenli elektronik imza ile gönderilen
metinler ve teyit edilmiú olmalarÕ kaydÕyla faks da yazÕlÕ úekil yerini tutacaktÕr. NasÕl ispat edilecek; bu da çok sorulan bir úey; tabii ki bu ispat problemiyle ilgilidir. KarúÕ taraf böyle bir faksÕ ben almadÕm, teyit etmedim di- 66 -

yor ise, o zaman tabii ki yazÕlÕ úekil gere÷i yerine gelmiú sayÕlmayacaktÕr; o
ayrÕ bir konudur.
Yine, genel iúlem koúullarÕyla ilgili yeni kanunun 20 ila 25’inci maddelerindeki düzenlemeler reform niteli÷inde düzenlemelerdir. Tüketicinin
KorunmasÕ HakkÕnda Kanunun 6’ncÕ maddesinde “HaksÕz ùartlar” baúlÕ÷Õ
altÕnda böyle bir düzenleme var; buna iliúkin bir de HaksÕz ùartlar yönetmeli÷i çÕkarÕlmÕútÕr. Yeni kanunda ilk kez, 6 maddede, Alman hukukunda da
görüldü÷ü gibi, sadece tüketicilere uygulanacak bir düzenleme de÷il, tacirler
hakkÕnda da uygulanabilecek hükümler niteli÷inde olmak üzere genel iúlem
koúullarÕ özel olarak düzenlenmiútir. Tabii, bunlar biraz uzun maddelerden,
fÕkralardan oluúan düzenlemeler, her biri üzerinde duramayaca÷Õm ama,
genel olarak genel iúlem koúullarÕnÕ düzenleyen bir 20’nci maddesi var ki,
biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Bir kere úöyle bir tanÕm veriliyor:
“Genel iúlem koúullarÕ, bir sözleúme yapÕlÕrken, düzenleyenin, ileride çok
sayÕda benzer sözleúmede kullanmak amacÕyla önceden tek baúÕna hazÕrlayarak karúÕ tarafa sundu÷u sözleúme hükümleridir. Bu koúullarÕn sözleúme
metninde veya ekinde yer almasÕ, kapsamÕ, yazÕ türü ve úekli önem taúÕmaz.” AynÕ maddenin 2’nci fÕkrasÕnda, “aynÕ amaçla düzenlenen metinlerin
özdeú olmamasÕ, yani birbirinden farklÕ ifadelerin kullanÕlmÕú olmasÕ, bu
sözleúmelerin içerdi÷i hükümlerin genel iúlem koúulu sayÕlmasÕnÕ engellemez” denilmektedir. 3’üncü fÕkrasÕnda da, “genel iúlem koúullarÕnÕ içeren
sözleúmeye veya ayrÕ bir sözleúmeye konulan bu koúullarÕn her birinin tartÕúÕlarak kabul edildi÷ine iliúkin kayÕtlar da onlarÕ genel iúlem koúulu olmaktan çÕkarmayacaktÕr” denilmektedir. Uygulamada, özellikle standart sözleúmeyi karúÕ tarafa dayatan kuruluúlar, karúÕ tarafÕn, “bu tür sözleúmelerde
zaten úu maddeleri kabul ediyorum, bu maddelere itirazÕm var” deme hakkÕ
da yoktur, “evet ama” seçene÷inden yoksundur, bizim gerekçede de ifade
etti÷imiz tabirle; onun a÷zÕndan derler ki, “efendim, bu maddeler tarafÕmdan
tartÕúÕlarak kabul edilmiútir.” Demek ki, böyle dense de, 1 Temmuz
2012’den itibaren bu tür kayÕtlar onlarÕ genel iúlem koúulu olmaktan çÕkarmayacak. AyrÕca, “bu tür metinleri, sunduklarÕ hizmetleri kanun veya yetkili
makamlarca verilen izinle yürütmekte olan kiúi ve kuruluúlarÕn hazÕrladÕklarÕ sözleúmelere de, niteliklerine bakÕlmaksÕzÕn uygulanÕr” hükmü 20’nci
maddenin son fÕkrasÕnda yer almaktadÕr. Böylece, bir kamu kurumunca hazÕrlansa, özel hukuk hükümlerinin uygulandÕ÷Õ bir uyuúmazlÕk bakÕmÕndan,
demek ki bir genel iúlem koúulu de÷erlendirmesi yapÕlÕrsa, onu izleyen
maddelerdeki hükümler uygulama alanÕ bulacaktÕr.
Peki, yeni kanun bakÕmÕndan, bir genel iúlem koúulu hukuken ne zaman geçerli kabul edilecek? Bir kere, bu 21’inci maddede düzenleniyor;
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deniyor ki, “bu tür metinleri sözleúmelerinde kullananlar karúÕ tarafa bu konuda bilgi verecek, bilgilendirecek, karúÕ taraf da bunlarÕn içeri÷ini ö÷renme
imkânÕnÕ elde edecek ve ondan sonra kabul etmiú olurlarsa, o zaman yürürlük denetiminden geçecek, sözleúmenin metnine dahil olacaktÕr bu tür genel
iúlem koúullarÕ.” AyrÕ bir maddede, bu tür genel iúlem koúullarÕnda sonradan
tek taraflÕ de÷iútirme de yasaklanmaktadÕr. Birden çok anlama gelen, tereddüt uyandÕran ifadeler varsa, düzenleyen aleyhine, karúÕ taraf lehine yorumlanacaktÕr. Yürürlük denetiminden geçmesi de yetmiyor, hukuken ba÷layÕcÕ
olmasÕ için, içerik denetimi dedi÷imiz, yeni kanunun 25’inci maddesindeki
bir düzenlemeden de geçmesi gerekiyor. O da nedir? Bunlar, karúÕ tarafa
zarar verici nitelikte ve dürüstlük kurallarÕna aykÕrÕ hükümler olmamalÕdÕr.
E÷er karúÕ tarafa zarar verici ve dürüstlük kurallarÕna aykÕrÕ düzenlemeler
niteli÷indeyse, sözleúmenin kapsamÕna girmiú olsa bile yine hukuken ba÷layÕcÕ olmayacaktÕr, kanunun ifadesiyle, bu tür kayÕtlar yazÕlmamÕú sayÕlacaktÕr. YazÕlmamÕú sayÕlma, Borçlar Kanununda yeni bir terim olarak kullanÕlmakta. øsviçre Borçlar Kanununda da aynen “yazÕlmamÕú sayÕlma” ifadesi
kullanÕlmÕútÕr. Buna yönelik, “efendim kesin hükümsüzlük, yokluk deseydiniz” úeklinde bazÕ itirazlar do÷muútur. De÷il. Burada kanun koyucunun verdi÷i bir mesaj var. Biliyorsunuz, bu genel iúlem koúullarÕ uzun maddelerden
oluúur. ùu mesaj veriliyor: Deniyor ki, bu tür hükümler e÷er 21’inci maddenin ve 25’inci maddenin öngördü÷ü esaslara aykÕrÕysa, 50 madde, 100 madde, 500 madde, hiç önemi yok, hiç zahmet edip yazmakla u÷raúmayÕn, çünkü bunlar yazÕlmamÕú sayÕlacak; bu düzenlemede böyle bir içerik var.
Yeni kanunun sözleúmeler alanÕnda aúÕrÕ yararlanmayla ilgili bir hükmü var (28’inci madde.) “Gabin” diye biliyoruz onu, yürürlükteki kanunda
adÕ öyle geçiyor; ama yeni kanun, doktrindeki ifadeyi de dikkate alarak “aúÕrÕ yararlanma” dedi. Hukukçu olanlar bilirler; gabinin objektif ve sübjektif
koúullarÕ vardÕr. Belki ifadeleri de÷iúmiútir ama, bu koúullar yeni kanunda
da vardÕr; edimler arasÕnda aúÕrÕ bir oransÕzlÕ÷Õn bulunmasÕ ve bu oransÕzlÕ÷Õn, karúÕ tarafÕn düúüncesizli÷inden, deneyimsizli÷inden veya zorda kalmasÕndan yararlanÕlarak gerçekleútirilmesi hâlinde zarar gören, sözleúmenin
kuruldu÷u tarihten itibaren 1 yÕllÕk hak düúürücü süre içinde sözleúmeyle
ba÷lÕ olmadÕ÷ÕnÕ di÷er tarafa bildirebilmektedir. Yeni kanunda bunlar korunmakta ama, iki noktada önemli de÷iúiklik var: Bir kere, zarar görenin
böyle bir sözleúmeden kurtulma imkânÕ, o 1 yÕllÕk süre sözleúme kuruldu÷u
tarihten baúlamayacak, deneyimsizli÷ini veya düúüncesizli÷ini ö÷rendi÷i
tarihten itibaren baúlayacak; zorda kalmada ise, zorda kalmanÕn etkisinin
ortadan kalktÕ÷Õ tarihten itibaren 1 yÕl ve her hâlde, sözleúmenin kuruldu÷u
tarihten itibaren 5 yÕllÕk bir üst sÕnÕra tabi tutulmuútur. 5 yÕl geçtikten sonra
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zarar gören artÕk, aúÕrÕ yararlanma sonucunda bu sözleúme kurulmuútur,
onun için ben kendimi bu sözleúmeyle ben ba÷lÕ saymÕyorum deme imkânÕna sahip olmayacaktÕr. AyrÕca ikinci bir yenilik; hakime, doktrinde savunulan görüúler de dikkate alÕnarak, sözleúmeyle ba÷lÕlÕktan kurtulmayÕ tercih
etme yerine, zarar görene, edimler arasÕndaki aúÕrÕ oransÕzlÕ÷Õn giderilmesini
ve böylece sözleúmenin ayakta tutulmasÕnÕ isteme seçene÷i de sunulmaktadÕr. Böylece, zarar gören yeni kanunda, evet, burada edimler arasÕnda aúÕrÕ
bir oransÕzlÕk var ama, bu oransÕzlÕ÷Õn giderilerek sözleúmenin devamÕnÕ
istiyorum deme imkânÕna kavuúturulmaktadÕr.
ùimdi, haksÕz fiiller konusunda yeni kanunda yapÕlan düzenlemeler
hakkÕnda bazÕ bilgiler sunmak istiyorum.
Bir kere, baúlangÕçta konuúmamda da bahsettim, Adalet Komisyonunda, haksÕz fiillerle ilgili düzenlemeye bir 55’inci madde eklenmiútir. Önce
úunu ifade edeyim: Yürürlükteki kanunda haksÕz fiil sorumlulu÷uyla kusursuz sorumluluk ayrÕ baúlÕklar altÕnda sistematik bir düzenlemeye tabi tutulmamÕútÕr, ama yeni kanun bu sistemati÷i de getirmektedir. HaksÕz fiil sorumlulu÷u yeni kanunun 49 ve devamÕnda düzenleniyor; kusursuz sorumluluk, “B” harfiyle gösterilerek “Kusursuz Sorumluluk” baúlÕ÷Õ altÕnda ifade
ediliyor ve hakkaniyet sorumlulu÷u, özen sorumlulu÷u ve tehlike sorumlulu÷u olmak üzere hatta fedakârlÕ÷Õn denkleútirilmesi ilkesinden do÷an sorumlulu÷u da kapsayacak úekilde “Denkleútirme” baúlÕ÷Õ altÕnda bir düzenlemeye tabi tutuluyor.
ùimdi 55’inci maddeden söz edeyim. “Destekten yoksun kalma zararlarÕ ile bedensel zararlar, -yani kÕsaca insan zararlarÕ- bu kanun hükümlerine
ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanÕr” deniyor. Burada hemen
ifade edeyim; bu metin bizim hazÕrladÕ÷ÕmÕz tasarÕda yok idi, ama Adalet
Komisyonu BaúkanÕ SayÕn Ahmet øyimaya gerekçesini yazarak, metnini
oluúturarak hazÕrladÕ, sundu ve Adalet Komisyonunda kabul gören bir metindir. Onun için, toplantÕlarda bu konuyu anlatan arkadaúlarÕmÕz bu maddeyi açÕklarken, “hatasÕyla sevabÕyla hazÕrlayana aittir, bunu biz hazÕrlamadÕk”
derler; ben de bunu ifade ederek söylüyorum. Gerçekten burada belki eleútirilecek bazÕ ifadeler de var. BunlarÕn düzeltilmesi için, -hemen bunu da ifade edeyim- biz Komisyon olarak bir rapor da hazÕrladÕk; dedik ki, Adalet
Komisyonundan çÕkan metinde borçlar hukuku ilkelerine ters düúen bazÕ
düzenlemeler yapÕldÕ, bunlarÕ düzeltelim. Bir toplantÕ yapÕldÕ, 7-8’in üzerinde ittifak sa÷landÕ, “tamam, bunlarÕ biz önerge hâlinde Genel Kurulda dile
getirelim ve düzeltelim.” Ekim 2009’da Genel Kurulda yapÕlan görüúmeler
sÕrasÕnda, muhalefet zaten bir engelleme e÷ilimi içindeydi o sÕrada, sÕrf mutabakat bozulmasÕn diye o metinlerin de maalesef iúleme konulmadÕ÷ÕnÕ
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gördük. O nedenle bu 55’inci maddede de, Adalet Komisyonundan nasÕl
çÕkmÕúsa, o hâliyle kaldÕ.
Nedir burada düzenlenen? Hemen içeri÷ini ifade edeyim. Yürürlükteki
uygulama bakÕmÕndan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun insan zararlarÕ sonunda sosyal yardÕm yaptÕ÷Õ, ölenin yakÕnlarÕna yaptÕ÷Õ bu yardÕmlarÕn tazminat
miktarÕndan indirilmemesi gerekti÷i yönünde, Emekli SandÕ÷ÕnÕn ba÷ladÕ÷Õ
yardÕmlar bakÕmÕndan YargÕtay’Õn kararlarÕ var, ama DanÕútay’Õn aksi yönünde, bunlarÕn da indirilmesi gerekti÷ini kabul eden kararlarÕ da ortaya
çÕkÕnca, bu defa, bu konuda yargÕ birli÷ini sa÷lama adÕna, 55’inci maddenin
son fÕkrasÕnda da görüldü÷ü gibi, bir özel hukuk metninde pek teamülden
de÷ildir ama, “bu kanun hükümleri her türlü idari eylem ve iúlemler ile idarenin sorumlu oldu÷u, di÷er sebeplerin yol açtÕ÷Õ, vücut bütünlü÷ünün kÕsmen veya tamamen yitirilmesine ya da kiúinin ölümüne ba÷lÕ zararlara iliúkin istem ve davalarda da uygulanÕr” denilmek suretiyle idari yargÕ önünde
görülmekte olan bir destekten yoksun kalma tazminatÕna iliúkin bir davanÕn,
tam yargÕ davasÕnÕn da bu esaslara göre de÷erlendirilmesi öngörülmektedir.
O esaslar nedir? Bu esaslarÕn kabul ediliú gerekçesi úudur:
Uygulamada, zarar miktarÕ belirlendikten sonra, mahkemenin verdi÷i
tazminat miktarÕnÕ YargÕtay bazen az bularak, “bu az oldu” deyip o yönden
bozma yaptÕ÷Õ görülüyor, bazen de, çÕkan tazminat miktarÕ çok yüksek olunca, çokluk indirimi denilen bir indirime gidiyor. øúte, bunlarÕn arttÕrÕlmasÕnÕn
veya tazminat miktarÕnÕn arttÕrÕlÕp indirilmesinin yasal bir dayana÷ÕnÕn olmadÕ÷Õ, keyfili÷e yol açtÕ÷Õ eleútirilerine karúÕlÕk deniyor ki, “bu bir tazminat
metri÷idir, mademki tazminatÕ belirlediniz, belirledikten sonra artÕk bunu
arttÕrma-indirme yoluna gitmemeniz lazÕm, neyse bunu aynen uygulamanÕz
gerekir.” O nedenle, 55’inci maddenin 1’inci fÕkrasÕnÕn son cümlesinde,
bizim alÕútÕ÷ÕmÕz bir ifade de÷il ama, “hesaplanan tazminat miktar esas alÕnarak hakkaniyet düúüncesiyle arttÕrÕlamaz veya azaltÕlamaz” úeklinde ifade
edildi. Bunun düzenleniú sebebi, gerekçesi budur. Bunu, o tartÕúmalarÕ bilen
birisi olarak ifade ediyorum. Tabii eleútiriler var ama, amaç bu, bakÕú açÕsÕ
böyledir. UmarÕz yargÕ birli÷ini sa÷lama adÕna olumlu sonuçlar verir; gerçekten bu konudaki bazÕ keyfilikleri de ortadan kaldÕrÕrsa güzel olur. ùunu
vurgulayayÕm: AslÕnda hâkimin bu takdir yetkisini, kusurun a÷ÕrlÕ÷Õna veya
hafifli÷ine göre tazminat miktarÕnÕ belirleme yetkisini ortadan kaldÕran bir
hüküm de÷il; madde gerekçesinde bu ifade ediliyor zaten. “Bir kere rakam
olarak belirlendi mi artÕk ona müdahale etmek, ‘bu az oldu, bunu arttÕralÕm,
çok oldu indirelim’ yoluna gidemezsin” úeklinde bir düzenleme yapÕldÕ.
60’ÕncÕ madde, “Sorumluluk Sebeplerinin Çoklu÷u, Sebeplerin YarÕúmasÕ” baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyor, yeni bir maddedir. Burada da yine doktrindeki
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görüúler ÕúÕ÷Õnda, bir kiúinin sorumlulu÷u birden çok sebebe dayandÕrÕlabiliyorsa, hâkim, zarar gören aksini istemiú olmadÕkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim olana÷Õ sa÷layan, sorumluluk sebebine göre karar verir. Sorumluluk haksÕz fiilden mi, kusursuz sorumluluktan
mÕ do÷uyor, neyse, zarar gören aksini istemedikçe, zarar görenin en yararÕna, en lehine olan hüküm hangisiyse hâkimin buna göre karar vermesini
öngören bir düzenlemedir. Tabii, “zarar görenin aksini istemiú olmadÕkça”
ifadesi Adalet Komisyonunda eklenmiútir; bunun da hatalÕ oldu÷unu düúünüyoruz. Zarar gören, hangi hükmün kendi lehine oldu÷unu yanlÕú de÷erlendirebilir. O aksini istedi diye, orada kusursuz sorumluluk varsa, “ben
onun istedi÷ine göre, haksÕz fiile göre sorumluluk kurallarÕnÕ iúletece÷im”
demek do÷ru de÷il, çünkü bu bir niteleme meselesidir, davacÕnÕn talebiyle,
ba÷lÕlÕk ilkesiyle ilgili de÷ildir; bunu ifade etmem gerekiyor.
Yeni kanunda, hukuka aykÕrÕlÕ÷Õ kaldÕran hâller 63’üncü maddede düzenlenmiú; sistematik bir bütünlük sa÷lama adÕna saymÕyorum.
BakÕn, 62’nci maddesinde önemli bir yenilik var. Yürürlükteki kanunda haksÕz fiilden birden çok kiúi müteselsilen sorumlu ise, tam teselsül-eksik
teselsül ayrÕmÕ yapÕlmaktadÕr; úimdi yeni kanun, tam teselsül-eksik teselsül
ayrÕmÕnÕ ortadan kaldÕrÕyor, hepsini müteselsil sorumluluk esasÕna ba÷lÕyor
ve 51’inci maddenin 2’nci fÕkrasÕna da yer vermiyor. “Birinin sorumlulu÷u
haksÕz fiilden, di÷erinki sözleúmeden, di÷erinki kanundan do÷uyorsa, kural
olarak, iç iliúki bakÕmÕndan önce haksÕz fiil sorumlusu sorumlu tutulacak,
ikinci sÕrada sözleúmeden, üçüncü sÕradan kanundan dolayÕ sorumlu olanÕn
rücu mekânizmasÕ çerçevesinde rücu söz konusu olacak” deniyordu; yeni
kanun bu hükmü almamÕú, bunun yerine, “tazminatÕn aynÕ zarardan sorumlu
olan müteselsil borçlular arasÕnda paylaútÕrÕlmasÕnda, bütün durum ve koúullarÕn, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun a÷ÕrlÕ÷Õ ve yarattÕklarÕ tehlikenin yo÷unlu÷unun göz önünde tutulmasÕ gerekir” demiútir.
Böylece, hâkim müteselsil sorumlularÕnÕn rücu imkânÕnÕn olup olmadÕ÷ÕnÕ
belirlerken demek ki bütün durum ve koúullarÕ ve zarar verenlerden her birine yüklenebilecek kusurun a÷ÕrlÕ÷Õ ile yarattÕklarÕ tehlikenin yo÷unlu÷unu
dikkate alarak rücu hakkÕnÕn kapsamÕnÕ, kimin kime rücu edebilece÷ini,
hangi oranda rücu edece÷ini kararÕnda belirleyecektir.
Kusursuz sorumluluk konusunda yürürlükteki kanunun 54’üncü maddesinin 1’inci fÕkrasÕndaki hakkaniyet sorumlulu÷u ilkesi yeni kanunun
65’inci maddesinde de, dili, ifadesi sadeleútirilerek aynen korunmuútur.
Ama, bizim orada yapmak istedi÷imiz daha farklÕ bir úey vardÕ, onu Adalet
Komisyonundan maalesef geçirtemedik, olmadÕ. Bunlar güzel konular ama,
süremin de ilerledi÷ini görüyorum. AslÕnda, konuúmaya kalkarsak, her biri
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hakkÕnda yarÕm saat daha konuúma ihtiyacÕmÕz olur ama, de÷erli arkadaúÕmÕz da sÕrasÕnÕ bekliyor. Ben de programa sadÕk kalma adÕna bazÕ úeyleri
fazla ayrÕntÕya girmeden noktalama ihtiyacÕ duyuyorum. ùu kadarÕnÕ söyleyeyim: Zengin bir deli, ayÕrt etme gücünden yoksun bir deli, fakir bir komúusunun samanlÕ÷ÕnÕ yaksa, ona zarar verse, ayÕrt etme gücüne sahip olmadÕ÷Õ hâlde, hakkaniyet gere÷i sorumlu tutulmaktadÕr. HazÕrladÕ÷ÕmÕz tasarÕda
biz, “hakkaniyet gere÷i zengin deliyi sorumlu tutuyorsunuz da, akÕllÕ bir
insan, hakkaniyet koúullarÕ içinde sorumlulu÷u do÷muúsa niye tazminatla
sorumlu tutulmasÕn, bu da olsun” dedik. Ama, “efendim bu olmaz, o zaman
siz kusur sorumlulu÷unu tersine çevirirsiniz” gibi bir eleútiriyle maalesef
yeni kanuna alÕnmamÕútÕr, onu ifade edeyim.
66’ncÕ madde herhâlde çalÕúma hayatÕ bakÕmÕndan önemli bir madde.
O da nedir? Adam çalÕútÕranlarÕn sorumlulu÷uyla ilgili bir düzenleme içeriyor. Biliyorsunuz, yürürlükteki kanuna göre, adam çalÕútÕranlar sorumluluktan kurtuluú kanÕtÕ ileri sürerek belli koúullarda sorumluluktan kurtulabilmektedirler; mesela çalÕútÕrdÕ÷Õ adamÕ seçmede, ona talimat vermede, gözetmede, denetlemede özen yükümlülü÷ünü yerine getirdi÷ini ispat ederse
sorumluluktan kurtulabilmektedir. Yeni kanunda, bunlara ilaveten deniyor
ki, “adam çalÕútÕranÕn sorumluluktan kurtulabilmesi için, çalÕúma düzeninin,
zararÕn do÷masÕnÕ önleyecek biçimde örgütlendi÷inin ispat yükü de adam
çalÕútÕrana aittir.” Adam çalÕútÕran sadece, “efendim ben uygun adamÕ seçtim, ona talimat verdim, denetledim, onun için sorumlulu÷um yok” demekle
iúin içinden sÕyrÕlamayacak; e÷er çalÕúma düzenini, zararÕn do÷masÕnÕ önleyecek úekilde kurmamÕúsa, örgütlememiúse kusursuz sorumluluk altÕnda
olacaktÕr. Bu zaten ola÷an sebep sorumlulu÷u hâllerindendir; biz ona yeni
kanunda özen sorumlulu÷u dedik.
Tehlike sorumlulu÷u yeni kanunun 71’inci maddesinde yer almakta;
bazÕ eleútiriler vardÕr ama, o da gerçekten reform niteli÷inde bir hükümdür.
Tehlike sorumlulu÷u konusunda, “özel kanunlarla mÕ düzenlensin, genel bir
kural olsun mu” diye bir tartÕúma vardÕr. øsviçre’de mesela, -bizim tespit
etti÷imiz- 50’nin üzerinde böyle tehlike sorumlulu÷u öngören özel kanun
var. Ama bizde ne var? Bizde, iki elin parmaklarÕnÕ geçmeyecek kadar az
sayÕda özel kanun var; en bilineni de, 2918 sayÕlÕ KarayollarÕ Trafik Kanunudur. Avrupa borçlar hukuku tasarÕsÕ vardÕr; onlarda da bu konuda bazÕ
düzenlemeler var. Biz o düzenlemeleri de dikkate aldÕk.
ùunu ifade edeyim (belki baútan bunu söyleyebilirdim ama, úimdi yeri
geldi, söyleyeyim): Bizim Komisyonumuz asla bir çeviri bürosu gibi çalÕúmamÕútÕr. Yürürlükteki maddelere tek tek baktÕk. Ça÷daú hukuk düzenlerinde neler var; onlarÕ tabii dikkate aldÕk. Efendim Avrupa Birli÷i Konseyinin
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Bakanlar Komitesinin direktifi, direktif var diye bunu kanuna almadÕk. Böylece, yürürlükteki kanunun sistemini ve özünü bozacak de÷iúikliklere gitmedik; onu bir kere ifade etmek isterim. Yeterli görülmemiúse, bize uymaz
denmiúse, onlar da alÕnmamÕútÕr ama, alÕndÕ÷Õ bazÕ düzenlemeler var. BazÕ
noktalarda da, mesela kefalet hukukuyla ilgili düzenlemeleri buna örnek
olarak gösterebilirim. øsviçre’deki kefilin korunma düzeninden çok daha
ileri koruma yeni kanunda vardÕr. Konumuz olmadÕ÷Õ için üzerinde duramÕyorum.
Peki, tehlike sorumlulu÷uyla ilgili düzenleme nedir? BakÕn, “önemli
ölçüde tehlike arz eden bir iúletmenin faaliyetinden zarar do÷du÷u takdirde,
bu zarardan iúletme sahibi ve varsa iúleten müteselsilen sorumludur” deniyor. Kusursuz sorumlulu÷u kanun belirlemek zorundadÕr. Kanunda kusursuz
sorumluluk öngörülmemiúse, hâkimin kendili÷inden kusursuz sorumluluk
yaratmasÕ mümkün de÷ildir. øúte bu 71’inci madde, tehlike sorumlulu÷unun
koúullarÕ somut olayda oluúmuúsa, artÕk o konuda özel bir kanun hükmünü
beklemesine gerek olmaksÕzÕn, tehlike sorumlulu÷u hükümleri çerçevesinde
önemli ölçüde tehlike arz eden bir iúletmenin sahibini ve varsa iúletenini
müteselsilen sorumlu kÕlan bir düzenleme.
Peki, önemli ölçüde tehlike arz eden iúletmeyi nasÕl anlayaca÷Õz?
71’inci maddenin 2’nci fÕkrasÕ bunun kriterini veriyor; diyor ki, “bir iúletmenin mahiyeti veya faaliyette kullanÕlan malzeme, araçlar ya da güçler göz
önünde tutuldu÷unda, bu iúlerde uzman bir kiúiden beklenen tüm özenin
gösterilmesi durumunda bile sÕkça veya a÷Õr zararlar do÷urmaya elveriúli
oldu÷u sonucuna varÕlÕrsa, bunun önemli ölçüde tehlike arz eden bir iúletme
oldu÷u kabul edilir, özellikle herhangi bir kanunda benzer tehlikeler için,
iúletmeler için özel bir tehlike sorumlulu÷u öngörülmüúse, bu iúletme de
önemli ölçüde tehlike arz eden iúletme sayÕlÕr, belirli bir tehlike hâli için
öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklÕdÕr.” Son fÕkrasÕnda da, fedakârlÕ÷Õn denkleútirilmesi ilkesinin dayana÷ÕnÕ oluúturabilecek bir düzenlemeye
yer veriliyor; “önemli ölçüde tehlike arz eden bir iúletmenin bu tür faaliyetlerine hukuk düzenince izin verilmiú olsa bile, zarar görenler, bu iúletmenin
faaliyetinin sebep oldu÷u zararlarÕnÕn uygun bir bedelle denkleútirilmesini
isteyebilirler.” Böylece, hukuk düzenince izin verilen bir faaliyet de olsa,
burada “nimet-külfet” dengesi dikkate alÕnmak suretiyle, bu iúletmenin faaliyetinin sebep oldu÷u zararlarÕnÕn uygun bir bedelle denkleútirilmesine karar verilebilecektir.
Rücu istemiyle ilgili 73’üncü maddede bir yenilik vardÕr; bu, yürürlükteki kanunda olmayan bir düzenleme. Diyelim ki zarar veren zararÕ tazmin etti, hangi süre içinde di÷er sorumlulara rücu edecek; yürürlükteki ka- 73 -

nunda buna iliúkin bir hüküm yok. Yeni kanuna göre, rücu istemi, tazminatÕn tamamÕnÕn ödendi÷i ve birlikte sorumlu kiúinin ö÷renildi÷i tarihten baúlayarak 2 yÕlÕn ve her hâlde tazminatÕn tamamÕnÕn ödendi÷i tarihten baúlayarak 10 yÕlÕn geçmesiyle zaman aúÕmÕna u÷rayacaktÕr. Uygulamadaki ifadeyle
söyleyecek olursak, demek ki, rücu konusunda da, tazminatÕn tamamÕnÕn
ödendi÷i ve birlikte sorumlu kiúinin ö÷renildi÷i tarihten itibaren 2 yÕl, her
hâlde tazminatÕn tamamÕnÕn ödendi÷i tarihten itibaren 10 yÕl içinde rücuan
alacak davasÕ, tazminat davasÕ açÕlabilecektir.
Yeni kanunun 76’ncÕ maddesi, “Geçici Ödemeler” baúlÕ÷Õ altÕnda reform niteli÷inde bir hüküm içeriyor; ama bunun kabulü kolay olmadÕ, Komisyon BaúkanÕ baúta olmak üzere muhalefetle karúÕlaútÕ ama, sonunda parti
gruplarÕnÕn temsilcilerini ikna etmeyi baúardÕk ve bu hüküm kanunda yer
aldÕ. Nedir? ùöyle deniyor: “Zarar gören iddiasÕnÕn haklÕlÕ÷ÕnÕ gösteren
inandÕrÕcÕ kanÕtlar sundu÷u ve ekonomik durumu da gerektirdi÷i takdirde
hâkim istem üzerine davalÕnÕn zarar görene geçici ödeme yapmasÕna karar
verebilecektir. DavalÕnÕn yaptÕ÷Õ geçici ödemeler hükmedilen tazminata
mahsup edilir, tazminata hükmedilmezse, hâkim, davacÕnÕn aldÕ÷Õ geçici
ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri vermesine karar verir.” Bu hangi amaçla kondu? Özellikle gerekçede de belirtildi; hiçbir sosyal güvencesi olmayan
bir kiúi diyelim acil ameliyat olmasÕ gerekiyor, acil parasal deste÷e ihtiyacÕ
var, dava açtÕ, 3 sene devam edecek, ne yapacak bu 3 sene zarfÕnda. øúte
böyle durumlarda, -usulcülerin be÷endi÷i bir hüküm, onu da söyleyeyimeda amaçlÕ bir ihtiyati koruma tedbiri olarak yeni Borçlar Kanununda yerini
aldÕ. Hâkimlerin belki de bir úeyler yapmak istedi÷i, ama düzenleme olmamasÕ nedeniyle karar veremedi÷i noktalarda çok önemli iki úart var: Birisi,
zarar gören haklÕlÕ÷ÕnÕ inandÕrÕcÕ kanÕtlarla ortaya koyacak ve ekonomik
durumu da gerektirecek. Ekonomik durumu gerektirmiyorsa, tam ispat olmasa bile, yaklaúÕk bir ispat dedi÷imiz bir ispat ortaya koymamÕúsa hâkim
bunu uygulamÕyor. “Efendim büyük miktarda geçici ödemeye karar verilirse
ne olacak” eleútirisi var. HayÕr, bizim düúüncemize göre bunlar büyük miktarlarda olmayacaktÕr, makul seviyelerde olacaktÕr. Bu uygulama zorunluluk
nispetinde yapÕlacaktÕr.
Yeni kanunun 88’inci maddesinde akdi faiz oranÕyla ilgili olarak bir
düzenlemeye veriliyor; deniyor ki, “faiz borcunun do÷du÷u tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yÕllÕk faiz oranÕ belirlenir.” Taraflar sözleúmeyle bir akdi faiz oranÕ kararlaútÕracak olurlarsa, 88’inci maddenin son
fÕkrasÕnda yapÕlan düzenlemeye göre, bu takdirde yÕllÕk faiz oranÕ, mevzuata
göre belirlenen faiz oranÕnÕn yüzde 50 fazlasÕnÕ aúamayacaktÕr. Bunu örnekle açÕklayalÕm. ùu anda yÕllÕk kanuni faiz oranÕ nedir? Yüzde 9. Bunun yüz- 74 -

de 50 fazlasÕ 4,5 etti÷ine göre, demek ki, yüzde 13,5 oranÕnda sözleúmeyle
bir akdi faiz kararlaútÕrÕlabilecektir. Dünkü toplantÕda bunun üzerinde duruldu mu bilemiyorum ama, Ticaret Kanununda da, “faizler serbestçe belirlenir” deniyor. Hemen ifade edeyim; yürürlükteki kanun, úu anda bu konuda
3095 SayÕlÕ Kanun oldu÷una göre, tabii ki avans faizleriyle ilgili düzenlemeler 1 Temmuz 2012’den sonra da uygulanmaya devam edecektir. Mademki
Borçlar Kanununun sosyal karakteri var, borçlularÕn aúÕrÕ bir kÕskaç altÕna
alÕnmasÕnÕ önleyecek, emredici bazÕ düzenlemelere yer veriliyor, bu düzenlemeler burada da yapÕlmÕútÕr. Akdi faiz kararlaútÕrabilirsiniz ama, bu, mevzuata göre belirlenen faiz oranÕnÕn yüzde 50 fazlasÕ olamaz, 120’nci maddede de, bu bir temerrüt (gecikme) faiziyse, bu da yüzde 100 fazlasÕnÕ aúamayacaktÕr. Demek ki, yüzde 9 temerrüt faizi olarak uygulanacaksa, yüzde 18
olarak kararlaútÕrÕlabilecektir, yüzde 18’den fazla bir temerrüt faizinin sözleúmeyle kararlaútÕrÕlmasÕ do÷ru olmaz, hukuka uygun olmaz, hukuka aykÕrÕ
olur.
Peki, Ticaret Kanunu serbestçe belirleme imkânÕ veriyor, ne olacak
úimdi? Bu konuda bir tartÕúma cereyan ediyor, onu söyleyeyim. Bizim düúüncemize göre, serbestçe belirlenir ama, Ticaret Kanunu da daha 1’inci
maddesinde, “Türk Medeni Kanununun ayrÕlmaz bir parçasÕdÕr” diyor.
5’inci maddenin yaptÕ÷Õ yollama var; 5’inci madde diyor ki, “sözleúmelerin
kurulmasÕyla, hükümleriyle, sona ermesiyle ilgili düzenlemeler uygun düútü÷ü ölçüde bütün özel hukuk alanÕnda uygulanÕr.” O itibarla, kanaatimizce,
tacirler bakÕmÕndan da böyle bir úey kararlaútÕrÕldÕ÷Õnda bu gündeme gelebilir, tartÕúÕlabilir. Uygulamada bunlar sanÕyorum içtihatlarla bir yere ba÷lanacaktÕr.
Nokta buraya gelmiúken söyleyeyim; her ne kadar Ticaret Komisyonu
BaúkanÕ SayÕn Ünal Tekinalp HocamÕz aksini iddia ederek BakanlÕ÷a raporlar vermiú ise de, aslÕnda Ticaret Kanunuyla yeni Borçlar Kanunu arasÕnda,
bazÕ maddelerinde uyum sorunu vardÕr. Biz hazÕrladÕ÷ÕmÕz raporda, bazÕ
uyum problemlerinin bulundu÷unu ve bu uyumun mutlaka sa÷lanmasÕ gerekti÷ini ifade ettik. øúte sözünü etti÷im raporlarda da bunlarÕ dile getirdik.
Keúke bu iki Komisyonun belli noktalarda bir araya gelip ortak çalÕúma
yapma zemini olabilseydi. Mesela Ticaret Kanununun 7’nci maddesi diyor
ki, “ticari borçlara kefalette de yukarÕdaki fÕkra uygulanÕr”; yani müteselsil
borçlu sayÕyor. Halbuki biz yeni kanunda müteselsil kefaleti çok farklÕ bir
esasa ba÷ladÕk. øúte bunlar gerçekten çözümü gereken, uyumu gerektiren
noktalardÕ. Bundan sonra herhâlde yargÕ kararlarÕyla ve doktrindeki görüúlerle bunlar bir çözüme ba÷lanacak diye düúünüyorum.
Yeni kanunun aslÕnda sorumsuzluk anlaúmalarÕyla ilgili bazÕ farklÕlÕk- 75 -

larÕ var ama, biraz teknik içerikli oldu÷u için girmeyece÷im, 115 ve 116’ncÕ
madde üzerinde durmak istemiyorum.
Sürekli edimli sözleúmelerde temerrüdü özel olarak 126’ncÕ maddenin
düzenledi÷ini belirtmek istiyorum. Yürürlükteki kanunda, borçlunun temerrüdü, ani edimli sözleúmeler bakÕmÕndan 106 ve devamÕnda düzenlenmiútir.
Sürekli edimli sözleúmelerde borçlu temerrüde düúerse alacaklÕ hangi
seçimlik haklarÕ kullanabilir? Düzenli, do÷ru bir úekilde kullanÕlmamÕútÕr.
Hatta, çeviri yanlÕúlÕ÷Õ nedeniyle, “dönme” denilecek yerde “fesih” denmiútir, “fesih” denecek yerde “dönme” denmiútir. Yeni kanun bu terminoloji
hatalarÕnÕ da giderecek metinleri kabul etmiútir. BakÕn, sürekli edimli sözleúmelerde úöyle deniyor: “Sürekli edimli sözleúmelerde borçlunun temerrüdü hâlinde alacaklÕ ifa ve gecikme tazminatÕ isteyebilece÷i gibi, sözleúmeyi feshederek, sözleúmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden u÷radÕ÷Õ zararÕn giderilmesini isteyebilir.” Bu da demek ki iyi bir yenilik olarak
karúÕmÕza çÕkÕyor.
Zaman aúÕmÕna iliúkin hükümlerde bir de÷iúiklik var mÕ? Var. Özellikle haksÕz fiil zaman aúÕmÕ, yürürlükteki kanunda kÕsa süresi 1 yÕl oldu÷u
hâlde bu 2 yÕla çÕkarÕlmÕútÕr; uzun süresi de tasarÕda 20 yÕl olarak öngörülüyordu. Niye 20 yÕl olarak arttÕrÕlmasÕ istenmiúti? Marmara depreminden sonra yÕkÕlan binalarla ilgili açÕlan davalarda, -zararÕn meydana geldi÷i tarihten,
fiilin iúlendi÷i tarihten itibaren 15 sene geçmiú- YargÕtay orada bir yorum
yaptÕ, dedi ki, “bu zarar depremle anlaúÕlmÕútÕr, öyleyse zaman aúÕmÕ geçmemiútir.” Biz bu tereddüdü ortadan kaldÕrmak için, mademki süre kÕsa görülüyor, Alman Medeni Kanununda da 30 yÕllÕk haksÕz fiil zaman aúÕmÕ vardÕ, 20 yÕla çÕkaralÕm dedik, ama bu fazla bulundu, Adalet Komisyonunda 10
yÕla indirildi, ifade edeyim; bu deprem zararlarÕyla ilgili o sÕkÕntÕyÕ gidermek
amacÕyla bir tek yerde, 478’inci maddede kaldÕ. E÷er eserin ayÕplÕ olmasÕ,
malzemenin yüklenici tarafÕndan a÷Õr kusuruyla kullanÕlmasÕ sonucunda
ayÕplÕ eser ortaya çÕkmÕúsa, o takdirde 20 yÕllÕk zaman aúÕmÕ süresi öngörüldü. Yeni kanunda ilk defa 20 yÕllÕk zaman aúÕmÕ süresi 478’inci maddede
eser sözleúmesi bakÕmÕndan söz konusu olmuútur ve 126’ncÕ maddenin
4’üncü bendinde yapÕlan düzenleme de bu yönde de÷iútirilmiútir; onu ifade
etmek istiyorum.
Son bir söz olarak 166’ncÕ maddeden söz etmek istiyorum. 166’ncÕ
madde, müteselsil borçlulardan biri alacaklÕ tarafÕndan ibra edilmiúse, bu
ibra acaba di÷er müteselsil borçlulara sirayet edecek midir, bu soruya cevap
veriyor; diyor ki, “ibra edilen borçlunun iç iliúkideki katÕlÕm payÕ oranÕnda
di÷er sorumlularÕn sorumluluklarÕ da indirilmiú olur.” Böylece, diyelim ki,
100 bin liralÕk bir borçtan müteselsilen iki kiúi, A ve B borçlu ise, alacaklÕ
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A’yÕ borcundan ibra etmiúse, onun aksine bir sözleúme olmadÕkça iç iliúkideki payÕ eúit olaca÷Õna göre, 50 bin lira için rücu ederdi; demek ki, B’nin
de borcu artÕk 100 bin lira olmayacak, 50 bin lira olarak kalacaktÕr, çünkü
alacaklÕ onu ibra etmiú. Bu nokta doktrinde tartÕúmalÕ idi. øbrayla ilgili olarak bu özel düzenlemeyle bu ihtiyaç karúÕlanmÕú olmakta ve tartÕúma ortadan kaldÕrÕlmÕú olmaktadÕr.
Efendim beni sabÕrla dinledi÷iniz için hepinize teúekkürlerimi sunuyorum. Sa÷ olun.
OTURUM BAùKANI- SayÕn Prof. Nevzat Koç’a çok teúekkür ediyoruz.
Özellikle kendisinin Borçlar Kanunu TasarÕsÕyla ilgili olarak Komisyon BaúkanlÕ÷ÕnÕ üstlenmiú olmasÕ, gerekli deneyimi ve geçirmiú oldu÷u
mücadeleyi bize aktarmasÕnda yardÕmcÕ oldu.
Kendisinin yaptÕ÷Õ açÕklamalardan öncelikli iki noktanÕn altÕnÕ çizmek
istiyorum: Bunlardan bir tanesi, bu yasanÕn büyük bir siyaset ya da yasama
müdahalesi olmaksÕzÕn çÕkarÕldÕ÷Õ. Bunlar içerisinde tabii bizi do÷rudan
do÷ruya 55’inci madde çok ilgilendiriyor. Destekten yoksun kalma tazminatÕnda di÷er alÕnan, rücu edilen tazminatlar indirilecek mi indirilmeyecek mi
konusuna tartÕúma bölümünde tekrar dönebiliriz. Bunun dÕúÕnda, tam ve
eksik sorumluluk esasÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ son derece önemli.
ÇalÕúma yaúamÕ açÕsÕndan ikincil bir hüküm olsa da, eski 55, úimdiki
66’ncÕ madde, adam çalÕútÕranlarÕn sorumlulu÷u konusunda oldukça önemli
bir kriter getirildi÷ini görüyoruz; çalÕúma düzeninin, zararÕn do÷masÕna elveriúli olmayacak bir úekilde düzenlenmiú olmasÕ ancak iúverenin sorumlulu÷unu ortadan kaldÕrabilecek.
Bunun dÕúÕnda, faizin serbestçe düzenlenip düzenlenmeyece÷i konusunda, anlaúÕlÕyor ki, Türk Ticaret Kanunu TasarÕsÕnÕ hazÕrlayanlar ile Türk
Borçlar Kanunu TasarÕsÕnÕ hazÕrlayanlar arasÕnda gerekli uyumun sa÷lanmadÕ÷Õ ve bugün de faizin çok serbestçe belirlenemeyece÷i Borçlar Kanunu
hükümleri karúÕsÕnda ortaya çÕkmÕú bulunuyor.
Dile÷imiz, önümüzdeki dönem içerisinde her iki yasa arasÕnda uyum
sa÷lanmasÕ olacaktÕr.
ùimdi, ikinci tebli÷ sahibi olarak Prof. Dr. Nurúen Caniklio÷lu’na söz
vermek istiyorum. Kendisi özellikle bizim konularÕmÕza do÷rudan do÷ruya
de÷inecektir. Genel hizmet sözleúmesinin kurulmasÕ, iúçi ve iúverenin borçlarÕnÕn ne olaca÷Õ konusunda kendileri gerekli açÕklamalarÕ yapacaklar.
11:30’da bitirmek üzere buyurun SayÕn Nurúen Caniklio÷lu, söz sizin.
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TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN HøZMET
SÖZLEùMESøNøN KURULMASINA,
TARAFLARIN HAK VE BORÇLARINA øLøùKøN
HÜKÜMLERøNøN GENEL BøR
DEöERLENDøRMESø
PROF. DR. NURùEN CANøKLøOöLU
(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi):
I. GENEL OLARAK
Bilindi÷i gibi, 6098 sayÕlÕ
Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011
tarihinde TBMM’de kabul edilmiú ve 04.02.2011 tarihli Resmi
Gazetede yayÕnlanmÕú, fakat
Kanunun
yürürlü÷e
giriúi
01.07.2012 olarak belirlenmiútir.
Türk Borçlar Kanunu, 818 sayÕlÕ
Borçlar Kanunundan farklÕ olarak hizmet sözleúmelerini “genel
hizmet sözleúmesi”, “pazarlamacÕlÕk sözleúmesi” ve “evde hizmet sözleúmesi” olarak üç ayrÕ
baúlÕk altÕnda düzenlemiútir. Bu
temel farklÕlÕ÷Õn yanÕnda Türk
Borçlar Kanunu mevcut Kanunda yer almayan birçok konuyu da
özel olarak ele almÕú ve yasal temele kavuúturmuútur.
Bilindi÷i gibi, Borçlar Kanunu çalÕúma yaúamÕ bakÕmÕndan büyük
önem taúÕmaktadÕr. Zira 4857 sayÕlÕ øú Kanununun kapsamÕ dÕúÕnda kalan
kiúiler ve iúler için (øú K. m. 4; m. 10) iúçi ve iúveren iliúkileri Borçlar Kanunundaki hükümlere göre belirlenmektedir. øú Kanununda hüküm olmayan
hallerde de, øú Hukukunun niteli÷ine uygun düútü÷ü ölçüde genel kanun
niteli÷indeki Borçlar Kanunu uygulama alanÕ bulmaktadÕr. DolayÕsÕyla
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Borçlar Kanunu, øú Kanununun kapsamÕ dÕúÕnda kalan iúçiler bakÕmÕndan
do÷rudan uygulanÕrken øú Kanununun kapsamÕndaki iúçiler bakÕmÕndan da,
genel kanun olma özelli÷inden dolayÕ boúluklarÕ doldurucu iúleve sahip olmaktadÕr.
øú Kanunu ve Borçlar Kanunu arasÕndaki iliúki de÷erlendirilirken úimdiye kadar øú Kanunu özel kanun, Borçlar Kanunu genel kanun olarak kabul
edilmekteydi1. Oysa úu anki yapÕsÕ itibariyle 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu, hizmet sözleúmesine iliúkin olarak oldukça ayrÕntÕlÕ hükümler içermektedir ve øú Kanununda düzenlenen pek çok konuyu da ayrÕca düzenlemektedir. øúte bu noktada açÕklÕ÷a kavuúturulmasÕ gereken husus bu iki Kanun arasÕndaki iliúkinin nasÕl de÷erlendirilmesi gerekti÷idir2.
Belirtelim ki, bu konu daha sonraki bir tebli÷in konusunu oluúturmaktadÕr. Bu nedenle burada ayrÕntÕlÕ bir biçimde bunun üzerinde durulmayacaktÕr. Ancak kanaatimizce øú Kanunu yine özel kanun niteli÷ini korumalÕ,
Borçlar Kanunu ise “genel kanun” olarak, yukarÕda belirtti÷imiz biçimde
boúluk doldurucu olarak iúlev görmelidir. øki Kanun arasÕnda çatÕúma olan
durumlarda da, her halükarda son kanun oldu÷u için Borçlar Kanununa baúvurulmamalÕ, olayÕn özelli÷ine göre sonuca ulaúÕlmalÕdÕr. Örne÷in, Borçlar
Kanunundaki fazla sürelerle çalÕúma ayrÕmÕ yapmayÕp, fazla çalÕúma halinde
iúçiye yüzde elli zamlÕ ücret ödenece÷ine iliúkin hükme ra÷men, øú Kanunu
kapsamÕndaki bir iúçinin fazla sürelerle çalÕúma yapmasÕ halinde ona yüzde
yirmibeú zamlÕ ücret ödenmelidir.
Son olarak ekleyelim ki, biz bu Tebli÷de sadece genel hizmet sözleúmesi hükümleri üzerinde duraca÷Õz. Genel hizmet sözleúmesinin de tüm
hükümlerini ele almayÕp hizmet sözleúmesinin kurulmasÕ ile iúçi ve iúveren
arasÕndaki hak ve borçlarÕ düzenleyen hükümlerine genel olarak de÷inece÷iz.
II. HøZMET SÖZLEùMESøNøN
KURULMASINA øLøùKøN HÜKÜMLER
1. TanÕmÕ
Türk Borçlar Kanununun iúçi ile iúveren arasÕndaki iliúkileri düzenleyen bölümüne iliúkin ilk de÷iúiklik iúçi ve iúveren arasÕndaki sözleúmenin
tanÕmÕ ve terminolojisi konusunda olmuútur. 818 sayÕlÕ Borçlar Kanununda
1
2

Ö÷retide bu konudaki görüú ve tartÕúmalar için bkz. Çelik, Nuri: øú Hukuku, 24. BasÕ,
østanbul 2011, 14-16; Süzek, Sarper: øú Hukuku, 4. BasÕ, østanbul 2008, 34.
Konu hakkÕnda bkz. YÕlmaz, Ejder, “‘Genel Kanun-Özel Kanun’ øliúkisi (Türk Borçlar
Kanunu ve øú Kanunu Ba÷lamÕnda)”, Sicil øú Hukuku Dergisi, YÕl 6, S. 22, Haziran
2011, 22-31.
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iúçi ile iúveren arasÕndaki sözleúme “hizmet akdi” olarak adlandÕrÕlÕrken
Türk Borçlar Kanununda bu sözleúme “hizmet sözleúmesi” olarak ifade
edilmiútir. øúçi ile iúveren arasÕndaki iliúkileri düzenleyen bir baúka kanun
olan 4857 sayÕlÕ øú Kanununda ise bu kavram “iú sözleúmesi” adÕ ile düzenlenmiútir. Buna karúÕlÕk 2006 yÕlÕnda çÕkarÕlan 5510 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa÷lÕk SigortasÕ Kanununda3 yine eskiden oldu÷u gibi hizmet akdi
kavramÕ kullanÕlmÕútÕr. Oysa tüm bu terimler aynÕ kavramÕ ifade etmektedir.
Bu nedenle bizce tüm bu kanunlarda aynÕ kavram için aynÕ terimin kullanÕlmasÕ çok daha isabetli olurdu4.
Bunun dÕúÕnda, Türk Borçlar Kanunu, isabetli bir úekilde, iú sözleúmesini di÷er iú görme sözleúmelerinden ayÕran en önemli unsur olan “ba÷ÕmlÕlÕk” unsuruna5 sözleúmenin tanÕmÕnda yer vermiútir. Gerçekten Türk Borçlar
Kanununa göre hizmet sözleúmesi; “iúçinin iúverene ba÷ÕmlÕ olarak belirli
veya belirli olmayan süreyle iúgörmeyi ve iúverenin de ona zamana veya
yapÕlan iúe göre ücret ödemeyi üstlendi÷i sözleúmedir” (m.393/I). Böylece
hem ö÷reti görüúü ve yargÕ kararlarÕnda benimsenen hem de øú Kanununun
8. maddesindeki6 tanÕmla uyumlu bir düzenleme yapÕlmÕútÕr.
Öte yandan Kanunda hizmet sözleúmesi tanÕmÕnda ba÷ÕmlÕlÕk unsurunun yanÕnda zaman ve ücret unsuruna da yer verilmiútir. Ancak ücret unsuru
adeta iúçiye verilecek ücreti sÕnÕrlayÕcÕ bir úekilde kaleme alÕnmÕútÕr. Gerçekten, maddede, hizmet sözleúmesi, iúverenin “… zamana veya yapÕlan iúe
göre ücret ödemeyi üstlendi÷i sözleúmedir” denilmek suretiyle øú Kanununda öngörülen yüzde usulü ücret dÕúlanmÕú olmaktadÕr. øhtiyaçlarÕn çeúitlili÷i
göz önünde tutuldu÷unda tanÕmlarÕn sÕnÕrlayÕcÕ bir içeri÷e sahip olmamasÕnÕn daha isabetli oldu÷u kanaatindeyiz7.
3
4

5

6

7

RG, 16.06.2006, 26200.
Ekmekçi, Ömer, “Borçlar Kanunu TasarÕsÕnÕn Genel Hizmet Sözleúmesi Hükümleri
Üzerine”, Mercek Dergisi, YÕl 10, S. 39, Temmuz 2005, 159; Güneú, Baúak/ Mutlay,
BarÕú: Yeni Borçlar Kanununun “Genel Hizmet Sözleúmesi”ne øliúkin Hükümlerinin øú
Kanunu ve 818 SayÕlÕ Kanunla KarúÕlaútÕrÕlarak De÷erlendirilmesi, ÇalÕúma ve Toplum
Dergisi, 2011/3 (30), 235.
Ba÷ÕmlÕlÕk unsuruna iliúkin olarak bkz. Güzel, Ali: Fabrikadan ønternete øúçi KavramÕ
ve Özellikle Hizmet Sözleúmesinin Ba÷ÕmlÕlÕk Unsuru Üzerine Bir Deneme, Kemal
O÷uzman’a Arma÷an, Ankara 1997, 97; Sümer, Haluk Hadi: øú Sözleúmesinin Ba÷ÕmlÕlÕk Unsuru, Sicil øú Hukuku Dergisi, YÕl 5, S. 19, Eylül 2010, 63-73; Çelik, 81-82; Süzek, 213; Ulucan (Eyrenci, Öner/Taúkent, Savaú/Ulucan, Devrim): Bireysel øú Hukuku,
Yenilenmiú 4. BasÕ, østanbul 2010, 54-55; Aktay, A. Nizamettin/ArÕcÕ, Kadir/ KaplanSenyen, E. Tuncay: øú Hukuku, Yenilenmiú 4. BaskÕ, Ankara 2011, 47.
øú Kanununun 8. maddesine göre, “øú sözleúmesi, bir tarafÕn (iúçi) ba÷ÕmlÕ olarak iú
görmeyi, di÷er tarafÕn (iúveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluúan sözleúmedir”,
(m.8/I).
Güneú/Mutlay, 235.
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2. ùekli
Bilindi÷i gibi hukukumuzda kanunda aksi belirtilmedikçe sözleúmeler
hiçbir úekle tabi tutulmamÕútÕr. Bu husus TBK m.12/I’de, “Sözleúmelerin
geçerlili÷i, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir úekle ba÷lÕ de÷ildir” biçiminde ifade edilmiútir. Hizmet sözleúmeleri açÕsÕndan da aynÕ esas benimsenmiú ve kanunda aksine bir hüküm olmadÕkça hizmet sözleúmelerinin
belirli bir úekilde yapÕlma zorunlulu÷u bulunmadÕ÷Õ açÕkça düzenlenmiútir
(m.394/I). DolayÕsÕyla Türk Borçlar Kanunu kapsamÕna giren bir hizmet
sözleúmesinin, kural olarak, yazÕlÕ yapÕlmasÕ gerekmemektedir. Hatta Türk
Borçlar Kanununda, 4857 sayÕlÕ øú Kanununda farklÕ olarak, belirli süreli iú
sözleúmesinin yazÕlÕ olmasÕ gerekti÷ine iliúkin bir hüküm de bulunmamaktadÕr.
3. Geçersizli÷i
Türk Borçlar Kanununda øú Kanununun kapsamÕndaki iúçiler bakÕmÕndan da uygulama alanÕ bulacak önemli bir hükme yer verilmiútir. Kanuna göre, “Geçersizli÷i sonradan anlaúÕlan hizmet sözleúmesi, hizmet iliúkisi
ortadan kaldÕrÕlÕncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleúmesinin bütün hüküm
ve sonuçlarÕnÕ do÷urur” (m.394/III)8. Böylece úimdiye kadar yargÕ kararlarÕ
ve ö÷reti görüúü ile iú sözleúmelerinde geçersizli÷in ileriye dönük etkili olaca÷Õna iliúkin görüú9, bizce de isabetli olarak, yasal temele kavuúmuú olmaktadÕr.
Öte yandan maddeye göre geçersizli÷in ileriye dönük etki yaratmasÕ
için geçersizli÷in sonradan anlaúÕlmasÕ gerekmektedir. Belirtelim ki bu ibare ve bu ibareye iliúkin madde gerekçesinde yer alan bazÕ açÕklamalar uygulamada sorun yaratacak niteliktedir10. Gerçekten madde Gerekçesine göre;
8

9

10

Maddede geçen geçersizlik kavramÕnÕn “kesin hükümsüzlük”, “iptal edilebilirlik”, “eksik veya askÕda hükümsüz iúlemler”, “nisbi hükümsüzlük” gibi bütün hükümsüzlük hallerini içeren bir üst kavram oldu÷u bu nedenle hükümde bu kavramÕn kullanÕlmasÕnÕn
yerinde olmadÕ÷Õ, burada ifade edilmek istenen geçersizlik hali kesin hükümsüzlük oldu÷una iliúkin eleútiri için bkz. Güneú/Mutlay, 236.
Akyi÷it, Ercan: Teori ve Uygulama BakÕmÕndan Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlü÷ü
ve øptal Edilebilirli÷i, østanbul 1990, 38-39; Çelik, 130-131; Ulucan, (Eyrenci / Taúkent
/ Ulucan), 95; Aktay/ArÕcÕ/Kaplan-Senyen, 84-85.
Bu konudaki eleútiriler için bkz. Soyer, Polat, Türk Borçlar Kanunu TasarÕsÕnÕn “Genel
Hizmet Sözleúmesi”ne øliúkin BazÕ Hükümleri Üzerine Düúünceler, Prof. Dr. Devrim
Ulucan’a Arma÷an, østanbul 2008, 152; Güneú/Mutlay, 237; Arslan Ertürk, Arzu: Yeni
Türk Borçlar Kanununun Genel Hizmet Sözleúmesinin KurulmasÕna ve TaraflarÕn BorçlarÕna øliúkin EsaslarÕ, “6098 SayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin De÷erlendirilmesi Sempozyumu”na sunulmuú yayÕnlanmamÕú tebli÷, 6.
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“Maddeye göre iúçi, hizmet sözleúmesinin geçersiz oldu÷unu biliyorsa
iyiniyetli sayÕlmayacak; bu durumda ise, fÕkrada da belirtildi÷i gibi geçersizli÷i sonradan anlaúÕlan hizmet sözleúmesinden söz edilemeyece÷inden, bu
hükümden yararlanamayacaktÕr”. Oysa geçinmek için bir iúe ihtiyacÕ olan
iúçinin bu iúin dayandÕ÷Õ iú sözleúmesinin geçersiz olup olmadÕ÷ÕnÕ göz
önünde tutma olana÷Õ ço÷u kere söz konusu olmaz. AyrÕca iúçi bu hükümden yararlanamadÕ÷Õnda, taraflarÕn bu iúlem nedeniyle ifa ettikleri edimlerin
baútan itibaren iadesi gerekir ki, iúçinin yerine getirdi÷i iú görme ediminin
nasÕl iade edilece÷ine cevap bulmak da zordur. DolayÕsÕyla uygulamada bu
hüküm yorumlanÕrken iúçiyi koruma amacÕndan yola çÕkÕlmasÕ ve iú sözleúmesinin geçersizli÷i konusunda çok önemli ilkeler ortaya koyan 1958 tarihli
YargÕtay øçtihadÕ Birleútirme KararÕndaki esaslara uygun yorum yapÕlmasÕ
isabetli olacaktÕr.
Gerçekten anÕlan YargÕtay øçtihadÕ Birleútirme KararÕna göre, “øú KanunlarÕnÕn ve iúçi sigortalarÕ kanunlarÕnÕn kabulündeki ilk gaye iúçinin menfaatlerini korumak olmasÕna, belki iúte çalÕúmasÕ yaúÕ veya kadÕn olmasÕ
itibariyle veya iúin a÷Õr iúlerden bulunmasÕ gibi sebeplerle yasak olan bir
kimsenin (velevki hilesiyle durumunu saklayarak) iúçi sÕfatÕnÕ kazanmÕú olmasÕ halinde butlan sebebini taraflardan birisi ileri sürünceye kadar iúçi
sayÕlmasÕnÕn ve iúçinin sa÷ladÕ÷Õ hak ve salahiyetlerden ve bu arada sigortalÕ olma hakkÕndan istifade etmesinin øú Kanunu ve iúçi sigortalarÕ kanunlarÕnÕn kabul edilmiú gayesine uygun ve bunun aksine olan düúüncenin kanun gayesine aykÕrÕ olaca÷Õna ve iú aktinin hükümsüz olmasÕnÕ gerektiren
bir hukuk kaidesinin aktin hükümsüz sayÕlmasÕyla korumak istenilen kimsenin aleyhine neticeler verecek úekilde tatbikinin kanunun gayesine uygun
olarak tefsiri lazÕm geldi÷i yollu hukuk kaidesine aykÕrÕ düúece÷ine ve 255
sayÕlÕ tefsir kararÕyla Türkiye Büyük Millet Meclisi dahi batÕl olan iú aktinin
muteber bir akit gibi iúçi lehine neticeler do÷urmasÕ gerekece÷ini kabul etmiú olmasÕna göre Ticaret Dairesinin içtihadÕ kanunun ruhuna uygun ve
do÷rudur” 11. Görüldü÷ü gibi kararda, iúçinin durumunu saklayarak iú sözleúmesi yapmasÕ olgusuna dahi önem verilmemiútir. Bu nedenle bu hüküm
yorumlanÕrken iúçinin iú sözleúmesi yapÕlÕrken durumunu biliyor olup olmamasÕ önem taúÕmamalÕ, sözleúme baútan itibaren de÷il, bu durumun ileri
sürüldü÷ü tarihten sonrasÕ için geçersiz sayÕlmalÕdÕr. Her ne kadar hükmün
de÷iútirilmesi ve maddedeki “sonradan anlaúÕlan” ibaresinin hükümden çÕkarÕlmasÕ isabetli olacaksa da, hüküm de÷iútirilmese dahi bizce øú Hukukunun iúçiyi koruyucu niteli÷i bu úekilde yorum yapÕlmasÕnÕ gerekli kÕlmaktadÕr.
11

Karar metni için bkz. Akyi÷it, Kesin Hükümsüzlük, 81-82.
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Hizmet sözleúmesinin iúveren açÕsÕndan geçersizli÷ine iliúkin olarak
da madde gerekçesinde, “…hizmet sözleúmesinin geçersizli÷ini bilerek iúçi
çalÕútÕran bir iúveren, sözleúmenin geçersizli÷ini ileri süremeyecek ve geçerli bir sözleúme varmÕúçasÕna, iúçiye karúÕ sorumlu olacaktÕr” denilmektedir.
Gerekçe; iyiniyetli olmayan, bilerek geçersiz hizmet sözleúmesi kuran iúverenin artÕk bu geçersizli÷i ileri süremeyece÷ini göstermektedir ve esasÕnda
bir genel ilkeyi de ifade etmektedir. Ancak, hukuk düzenince hiçbir úekilde
caiz görülemeyecek bir sözleúme söz konusu ise kanÕmÕzca bu sözleúmenin
geçersizli÷ini ileri sürmek yine de mümkün olmalÕdÕr12.
Bu hükümle ba÷lantÕlÕ olarak úu hususa da vurgu yapmanÕn önemli oldu÷u kanaatindeyiz. Örne÷in, belirli süreli iú sözleúmesi yapÕlmasÕnÕ gerektiren objektif bir neden yokken iúveren belirli süreli iú sözleúmesi yaptÕ÷Õnda, sözleúmenin geçersizli÷ini ileri süremeyece÷i gibi, artÕk bu sözleúmenin
belirsiz süreli oldu÷unu iddia ederek lehine sonuç yaratacak biçimde taleplerde bulunmayacaktÕr.
III. HøZMET SÖZLEùMESøNøN
TÜRLERøNE øLøùKøN HÜKÜMLER
Türk Borçlar Kanunu, Borçlar Kanununda yer almayan “kÕsmi süreli
hizmet sözleúmesi”ni düzenleyerek atipik hizmet sözleúmelerine artÕk Kanunda özel olarak yer vermiú olmaktadÕr. Kanuna göre, “øúçinin iúverene bir
hizmeti kÕsmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendi÷i sözleúmeler de hizmet sözleúmesidir” (m.393/II). Bu tanÕmÕn da ortaya koydu÷u
gibi, Borçlar Kanununda kÕsmi süreli iú sözleúmesinin, çalÕúma süresi normal çalÕúma süresinden önemli ölçüde daha az olan sözleúme olmasÕ aranmamÕú, hizmet sözleúmesinin düzenli bir biçimde “kÕsmi süreli” olarak yerine getirilmesi yeterli sayÕlmÕútÕr. Ancak “kÕsmi süreden” ne anlaúÕlmasÕ gerekti÷i Kanunda açÕklanmamÕútÕr13. DolayÕsÕyla düzenli bir biçimde normal
çalÕúma süresinden daha az bir çalÕúma süresine göre çalÕúma varsa kÕsmi
süreli iú sözleúmesinden söz edilebilecektir.
Öte yandan bir “kÕsmi süre”den söz edebilmek için “tam süre”nin, daha isabetli bir deyiúle normal haftalÕk çalÕúma süresi ya da günlük çalÕúma
süresinin ne kadar oldu÷unu bilmek gerekir. Oysa Türk Borçlar Kanununda
12
13

Soyer, 152.
Madde Gerekçesine göre, “Maddenin ikinci fÕkrasÕnda iúçinin iúverene bir hizmeti kÕsmî
süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendi÷i sözleúmelerin de hizmet sözleúmesi oldu÷u belirtilmektedir. Bu nedenle, meselâ, iúverenin yanÕnda saatlik, yarÕm
veya tam günlük bir hizmetin düzenli olarak yerine getirilmesi de hizmet sözleúmesi
olarak kabul edilecektir”.
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böyle bir süreyi düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadÕr. DolayÕsÕyla kÕsmi süreli çalÕúmanÕn hangi ölçüte göre tespit edilece÷i belirsizdir14.
Bu nedenle Kanunda haftalÕk normal çalÕúma süresine iliúkin bir hükme yer
verilmesi gerekirdi. Kanundaki bu boúlu÷un 4857 sayÕlÕ øú Kanunundaki
haftalÕk normal çalÕúma süresinin 45 saat oldu÷una iliúkin hükmün Türk
Borçlar Kanunu açÕsÕndan kÕyasen uygulanmasÕ yoluyla giderilmesi isabetli
olacaktÕr kanaatindeyiz.
Bu konuda úunu da ekleyelim ki, Türk Borçlar Kanununda kÕsmi süreli bir çalÕúmanÕn hizmet sözleúmesi oldu÷unun belirtilmesi ile yetinilmiú
fakat bu hizmet sözleúmesinin iúçinin hak ve borçlarÕna, örne÷in hafta tatiline, yÕllÕk ücretli izne hak kazanmaya ve bu iznin kullanÕmÕna, iú arama iznine, fazla çalÕúma-fazla sürelerle çalÕúma ücretine v.s. hak kazanma bakÕmÕndan etkisine iliúkin hiçbir düzenleme yapÕlmamÕútÕr. Kuúkusuz tüm bu hususlarÕn Kanunda düzenlenmesi isabetli olurdu15. Böylece özellikle 4857
sayÕlÕ øú Kanununun uygulanmasÕna iliúkin olarak ortaya çÕkan sorunlara da
açÕklÕk getirilmiú olurdu.
Türk Borçlar Kanununda, 818 sayÕlÕ Borçlar Kanunundan farklÕ olarak, belirli süreli iú sözleúmesine iliúkin yeni esaslara da yer verilmiútir. Kanundaki hükümler dikkate alÕndÕ÷Õnda belirli süreli iú sözleúmesinin ilk defa
yapÕlmasÕnda bir esaslÕ nedene ihtiyaç olmadÕ÷Õ, ancak bu sözleúmenin yenilenmesi halinde bir esaslÕ neden olmasÕ gerekti÷i ortaya çÕkmaktadÕr16. Gerçekten Kanuna göre; “Belirli süreli hizmet sözleúmesi, aksi kararlaútÕrÕlmadÕkça, fesih bildiriminde bulunulmasÕna gerek olmaksÕzÕn, sürenin bitiminde
kendili÷inden sona erer. Belirli süreli sözleúme, süresinin bitiminden sonra
örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli sözleúmeye dönüúür. Ancak,
esaslÕ bir sebebin varlÕ÷Õ hâlinde, üst üste belirli süreli hizmet sözleúmesi
kurulabilir. Sözleúmenin fesih bildirimiyle sona erece÷i kararlaútÕrÕlmÕú ve
iki taraf da fesih bildiriminde bulunmamÕúsa, sözleúme belirsiz süreli sözleúmeye dönüúür” (m.430). Kanunda esaslÕ nedenden ne anlaúÕlmasÕ gerekti÷i konusunda bir düzenleme bulunmadÕ÷Õ için øú Kanununun 11. maddesindeki düzenleme ve düzenlemedeki kavramlara iliúkin görüú ve tartÕúmalar
Türk Borçlar Kanunundaki düzenleme açÕsÕndan da yol gösterici olabilecektir.
14

15
16

Belirtelim ki, bu durum sadece kÕsmi süreli çalÕúma açÕsÕndan de÷il, fazla çalÕúmanÕn
tespiti açÕsÕndan da duraksamalara neden olmaktadÕr. Gerçekten, fazla çalÕúmanÕn saptanmasÕ noktasÕnda da aynÕ sorun yaúanacaktÕr. Bu konuda açÕklama için bkz. aúa÷Õda
IV, 2, a, cc.
Benzer yönde Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 4.
Soyer, 160; Güneú/Mutlay, 240.

- 84 -

Önemle ekleyelim ki, bu hüküm øú Kanunu kapsamÕna giren iúçiler
bakÕmÕndan önem taúÕmayacaktÕr. Zira, 4857 sayÕlÕ øú Kanununda belirli
süreli iú sözleúmesinin ilk defa yapÕlmasÕ halinde de objektif koúullar aranmaktadÕr17. Buna karúÕlÕk BasÕn øú Kanunu ve Deniz øú Kanunu kapsamÕna
girenler bakÕmÕndan Türk Borçlar Kanunundaki hükümler önem taúÕyacaktÕr. Zira bu kanunlarda belirli süreli iú sözleúmesi yapÕlmasÕ bakÕmÕndan
objektif koúul aranmamaktadÕr. Ama Türk Borçlar Kanununun yürürlü÷e
girmesinden sonra hem Türk Borçlar Kanununun hem de BasÕn øú Kanunu
ve Deniz øú Kanununun kapsamÕna giren iúçiler bakÕmÕndan ilk defa belirli
süreli iú sözleúmesi yapÕlmasÕ halinde objektif koúul aranmayacak, buna
karúÕlÕk sözleúmenin yenilenmesi ancak bir esaslÕ nedenin varlÕ÷Õna ba÷lÕ
olarak yapÕlabilecektir. Gerçi YargÕtay 1475 sayÕlÕ øú Kanunu döneminde
vermiú oldu÷u bir kararÕnda di÷er iú kanunlarÕ karúÕsÕnda ana kanun niteli÷inde oldu÷unu belirtmiútir18. Ö÷retide de bu yönde görüúler bulunmaktadÕr19. Fakat ö÷retide bizim de katÕldÕ÷ÕmÕz baskÕn görüúe göre20 iú kanunlarÕndaki boúluklarÕn genel kanun olan Borçlar Kanunu tarafÕndan doldurulmasÕ gerekir. DolayÕsÕyla Borçlar Kanununun 430. maddesi söz konusu kanunlar bakÕmÕndan da uygulama alanÕ bulacaktÕr.
17

18

19

20

Çelik, 89-90; Süzek, øú Hukuku, 224; Aktay/ArÕcÕ/Kaplan-Senyen, 52; Ulucan
(Eyrenci/Taúkent/Ulucan), 61; Baúterzi, Süleyman: Avrupa Birli÷i Konseyinin 99/70
SayÕlÕ Yönergesi IúÕ÷Õnda Belirli Süreli øú Sözleúmesi Yapma KoúullarÕ ve 4857 SayÕlÕ
øú Kanununun Öngördü÷ü Sistem, øú Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli
Komitesi 30. YÕl Arma÷anÕ, Ankara, 2006, 131; Güzel, Ali: Bireysel øú øliúkisinin KurulmasÕ, Hükümleri ve øúin Düzenlenmesi, YargÕtay’Õn øú Hukukuna øliúkin KararlarÕnÕn
De÷erlendirilmesi 2005, Ankara 2007, 26; Ekonomi, Münir: “4857 SayÕlÕ Kanun Hükümlerine Göre Belirli Süreli øú Sözleúmelerinin Hukuka Uygunlu÷u (I) Kavram Süre
ve Yenileme”, Legal øHSGHD, 2006, S.9, 16; Alpagut, Gülsevil: “4857 SayÕlÕ Yasa
Çerçevesinde Belirli Süreli Hizmet Sözleúmesi”, MERCEK, Ocak, S.33, YÕl.9, 2004,
77; Canbolat, Talat: Mevzuatta Öngörülen BazÕ øú Sözleúmesi Türlerinin 4857 SayÕlÕ øú
Kanununun Belirli Süreli øú Sözleúmesine øliúkin EsaslarÕ Yönünden De÷erlendirilmesi”, LEGAL øHSGHD, S.13, 2007, 190 vd. Aksi yöndeki görüú için bkz. Taúkent, Savaú: Mevsimlik Bir øúte YapÕlan Belirli Süreli øú Sözleúmesi- Karar øncelemesi, ÇalÕúma
ve Toplum, 2010/3, 232 vd; aynÕ yazar, øú øliúkisinin Sona Ermesi ve KÕdem TazminatÕ,
http://www.kamu-is.org.tr/pdf/yargitaykardeg2004.pdf (Eriúim Tarihi: 6.12.2011), sayfa
yok; Demir, Fevzi, En Son YargÕtay KararlarÕ IúÕ÷Õnda øú Hukuku ve UygulamasÕ, 5.
BaskÕ, øzmir 2009, 53-54; Güneú/Mutlay, 241.
Buna göre di÷er iú kanunlarÕ, yani Deniz øú Kanunu ile BasÕn øú Kanunu, 1475 sayÕlÕ øú
Kanununun özelli÷i olan bir bölümüdür, Yarg. 9. HD. 21.10.1993, E. 1993/3494, K.
1993/4976, Çimento øúveren Dergisi, C. 8, S.1, Ocak 1994, s. 28-29.
ùakar, Müjdat; øú Hukuku UygulamasÕ, yenilenmiú ve Geniúletilmiú 9. BaskÕ, østanbul
2011, 256; Yamako÷lu, Efe: Türk øú Hukukunda Fazla Saatlerle ÇalÕúma, østanbul 2011,
158.
Bu görüú ve bu görüúteki yazarlar için bkz. Çelik, 16, dn.7.
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Türk Borçlar Kanununda düzenlenen bir di÷er hizmet sözleúmesi türü
de deneme süreli hizmet sözleúmesidir. Belirtelim ki, deneme süreli iú sözleúmesi 818 sayÕlÕ Borçlar Kanununda da yer almaktadÕr. Fakat Türk Borçlar
Kanunu bu konuyu mevcut Borçlar Kanununa göre biraz daha farklÕ düzenlemiútir. 818 sayÕlÕ Kanunda deneme süresi, “Uzun müddet ile yapÕlan akitte, bir tecrübe zamanÕ úart edilmiú oldu÷u takdirde hilafÕna mukavele edilmemiú ise ilk iki ay zarfÕnda ihbardan sonra girecek haftanÕn nihayeti için
akit fesholunabilir. ÇÕrak ve hizmetçi akitlerinde hilafÕna bir mukavele yok
ise hizmete duhulden itibaren ilk iki hafta tecrübe müddeti sayÕlÕr ve bu
müddet zarfÕnda iki taraftan her biri bir gün evvel ihbar etmek úartiyle akdi
fesihte serbesttir” (BK. m.342) biçiminde iken Türk Borçlar Kanununda øú
Kanunundakine benzer bir düzenleme yapÕlmÕútÕr. Türk Borçlar Kanunundaki düzenlemeye göre, “Taraflar, hizmet sözleúmesine iki ayÕ aúmamak
koúuluyla deneme süresi koyabilirler. Deneme süresi konulmuúsa taraflar,
bu süre içinde fesih süresine uymak zorunda olmaksÕzÕn, hizmet sözleúmesini
tazminatsÕz feshedebilirler” (m.433). Bunun sonucunda Türk Borçlar Kanununun yürürlü÷e girmesi ile birlikte taraflar hizmet sözleúmesinde bir deneme süresi kararlaútÕrmÕúlarsa ve deneme süresi içinde hizmet sözleúmesini
feshetmek istediklerinde artÕk ayrÕca bir ihbar süresine gerek kalmaksÕzÕn
hizmet sözleúmesini feshedebileceklerdir.
Türk Borçlar Kanunu çÕraklar ve hizmetçiler bakÕmÕndan yapÕlan düzenlemeyi de de÷iútirmiú bulunmaktadÕr. YukarÕda da belirtildi÷i gibi 818
sayÕlÕ Kanuna göre çÕraklÕk sözleúmelerinde ve ev hizmetlerinde aksine bir
kararlaútÕrma olmadÕkça hizmet akdinin ilk iki haftasÕ deneme süresi olarak
kabul edilmektedir (BK m. 342/II). Türk Borçlar Kanunu ise bu konuda
herhangi bir istisnai düzenlemeye yer vermemiútir. DolayÕsÕyla Türk Borçlar
Kanununun yürürlü÷e girmesi ile birlikte hizmetçilerle yapÕlan iú sözleúmeleri de artÕk genel kurala tabi olacak ve bu sözleúmelerde kanun gere÷i bir
deneme süresi söz konusu olmayacaktÕr. Nihayet úunu da ekleyelim ki, Türk
Borçlar Kanunundaki düzenleme øú Kanunundaki düzenlemeye benzedi÷i
için bu hükümler øú Kanunu kapsamÕndaki iúçiler bakÕmÕndan herhangi bir
farklÕlÕk yaratmayacaktÕr.
IV. øùÇø VE øùVERENøN HøZMET
SÖZLEùMESøNDEN DOöAN BORÇLARI
1. øúçinin BorçlarÕ
a) Genel olarak
Türk Borçlar Kanunu, 818 sayÕlÕ Borçlar Kanunundan farklÕ olarak iúçi ve iúverenin borçlarÕnÕ daha ayrÕntÕlÕ bir úekilde düzenlemiútir. Bu düzen- 86 -

lemeler ise sadece Türk Borçlar Kanununun kapsamÕna giren iúçiler açÕsÕndan de÷il, gerek 4857 sayÕlÕ øú Kanunu gerekse di÷er iú kanunlarÕnÕn kapsamÕna giren iúçiler açÕsÕndan da büyük önem taúÕmaktadÕr. Zira iú kanunlarÕnda iúçinin hizmet sözleúmesinden do÷an borçlarÕ açÕkça ve ayrÕntÕlÕ bir
biçimde düzenlenmemiútir. Bu nedenle konuya iliúkin olarak iúçinin borçlarÕnÕn ve borçlarÕnÕn kapsamÕnÕn belirlenmesi için Borçlar Kanunundaki hükümlere baúvurma zorunlulu÷u do÷maktadÕr.
ùunu da belirtelim ki, 4857 sayÕlÕ øú Kanununda iúçinin borçlarÕna iliúkin do÷rudan düzenlemeler yer almamakla birlikte Kanunda bu borçlara
aykÕrÕlÕ÷Õn yaptÕrÕmÕ özel olarak düzenlenmiú bulunmaktadÕr. Gerçekten
örne÷in iúçinin iúgörme borcuna iliúkin olarak øú Kanununda özel bir hüküm
yer almamaktadÕr. Buna karúÕlÕk bu borca aykÕrÕlÕk halinde, iúverenin “øúçinin yapmakla ödevli bulundu÷u görevleri kendisine hatÕrlatÕldÕ÷Õ halde
yapmamakta Õsrar etmesi” (øú K. m.25/II, h) sebebine dayanarak iúçinin iú
sözleúmesini haklÕ nedenle feshetmesi mümkündür. Bunun gibi iúçinin iúini
yaparken özenli davranma borcuna ve bu borcun derecesine iliúkin bir hüküm yer almamaktadÕr. Buna karúÕlÕk Kanunda “øúçinin kendi iste÷i veya
savsamasÕ yüzünden iúin güvenli÷ini tehlikeye düúürmesi, iúyerinin malÕ
olan veya malÕ olmayÕp da eli altÕnda bulunan makineleri, tesisatÕ veya baúka eúya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarÕyla ödeyemeyecek derecede
hasara ve kayba u÷ratmasÕ” (øú K. m.25/II, Õ) haklÕ fesih sebebi olarak sayÕlmÕútÕr. DolayÕsÕyla iúçinin hizmet sözleúmesinden do÷an borçlarÕnÕn kapsamÕ øú Kanunu kapsamÕna giren iúçiler açÕsÕndan da de÷erlendirilmesi gereken bir husustur.
b) øúgörme borcu
Türk Borçlar Kanunu 395 ve devamÕ maddelerinde iúçi ve iúverenin
borçlarÕnÕ düzenlemiútir. Kuúkusuz iúçinin hizmet sözleúmesinden do÷an en
temel borcu iúgörmedir. 818 sayÕlÕ Borçlar Kanunundaki hükmün aynÕsÕ
olan hükme göre, sözleúmeden veya durumun gere÷inden aksi anlaúÕlmadÕkça, iúçi yüklendi÷i iúi bizzat yapmakla yükümlüdür. DolayÕsÕyla iúçi iú görme borcunu bir baúkasÕna devredemez. Belirtelim ki, bu kural iú sözleúmesinin úahsili÷inin de bir sonucudur. Zira iúçi iúverenin emir ve talimatÕ altÕnda, onun belirledi÷i koúullarla bir iú görmeyi üstlenir. DolayÕsÕyla iúçinin
iúini bir baúkasÕna yaptÕrmasÕ zaten iú sözleúmesinin özelli÷ine uymaz.
c) Özen ve sadakat borcu
aa) Özen borcu
6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu iúçinin borçlarÕ baúlÕ÷Õ altÕnda “özen
ve sadakat borcu”nu aynÕ madde içinde düzenlemiútir. Buna göre; “øúçi,
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yüklendi÷i iúi özenle yapmak ve iúverenin haklÕ menfaatinin korunmasÕnda
sadakatle davranmak zorundadÕr (m.396/I). Bu maddenin ikinci fÕkrasÕnda
da, özen borcu somutlaútÕrÕlmÕútÕr. AnÕlan fÕkraya göre, “øúçi, iúverene ait
makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taúÕtlarÕ usulüne
uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte iúin görülmesi için kendisine
teslim edilmiú olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür”.
Özen borcuna aykÕrÕlÕ÷Õn yaptÕrÕmÕ ile özen borcunun derecesi ise 400.
maddede düzenlenmiútir. Söz konusu maddeye göre; “øúçi, iúverene kusuruyla verdi÷i her türlü zarardan sorumludur. Bu sorumlulu÷un belirlenmesinde; iúin tehlikeli olup olmamasÕ, uzmanlÕ÷Õ ve e÷itimi gerektirip gerektirmemesi ile iúçinin iúveren tarafÕndan bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur”.
Görüldü÷ü gibi, Kanun, kural olarak, iúçinin iúverene kusuru ile verdi÷i her türlü zarardan sorumlu olmasÕnÕ kabul etmiútir. Bunun sonucunda
iúçi iúverene hafif ihmalle verdi÷i zarardan bile sorumlu olabilecektir. Ancak iúçinin sorumlulu÷u belirlenirken, maddede sayÕlan hususlar da dikkate
alÕnacaktÕr ki, bunlar, iúin tehlikeli olup olmamasÕ, uzmanlÕ÷Õ ve e÷itimi gerektirip gerektirmemesi, iúçinin iúveren tarafÕndan bilinen veya bilinmesi
gereken yetenek ve nitelikleridir. Oysa ö÷retide de ifade edildi÷i gibi21, örne÷in her türlü özen gösterilse dahi hata yapma olasÕlÕ÷Õ yüksek olan iúlerde,
iúçinin hafif ihmalle verdi÷i zarardan sorumlu tutulmamasÕ daha isabetli
olacaktÕr22. Bunun gibi, iúverenin, acil ortaya çÕkan bir ihtiyaç nedeniyle
gerekli niteli÷e sahip olmayan iúçiyi e÷itim gerektiren bir iúi yapmaya zorlamasÕ halinde de iúçinin verdi÷i zarardan sorumlu olmamasÕ gerekir. Zira
gerekli niteliklere sahip olmamasÕna ra÷men uzmanlÕk isteyen bir iúte iúçiyi
çalÕúmaya zorlayan iúveren, bu davranÕúÕnÕn sonucuna kendisi katlanmalÕdÕr.
Son olarak úunu da ekleyelim ki, Kanunda yukarÕda belirtilen hususlar
sayÕldÕktan sonra “sorumlulu÷un belirlenmesinde … gibi hususlar da dikkate alÕnÕr” denilse idi bizce daha isabetli olurdu. Böylece, örne÷in, iúçinin
sorumlulu÷u belirlenirken, iúçinin kÕdemi, iúyerindeki konumu, zararÕn azlÕ÷Õ ya da yüksekli÷i gibi di÷er durumlarÕn dikkate alÕnmasÕ da daha kolay
olurdu.
bb) Sadakat borcu
Bilindi÷i gibi, ö÷reti görüúlerinde ve yargÕ kararlarÕnda iúçinin iú sözleúmesinden do÷an borçlarÕ arasÕnda sayÕlan sadakat borcu iúçilere bazÕ ha21
22

Soyer, 154; Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 9.
Bu konudaki açÕklamalar için bkz. Soyer, 154; Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 9.
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reketlerde bulunma bazÕ hareketlerden de kaçÕnma borcu yükler23. Gerçekten, iúçi bu borç uyarÕnca iúverenin haklÕ menfaatlerine uygun davranmak,
gerekti÷inde iúverene hesap vermek, iúverene zarar verecek bir durum ya da
davranÕú gördü÷ünde (v.s.) bunu kendisine bildirmek zorundadÕr. Ö÷retide
buna olumlu sadakat borcu denilmektedir. Buna karúÕlÕk, iúçi bu borç uyarÕnca aynÕ zamanda iúverenin úöhret ve itibarÕna zarar verecek davranÕúlardan kaçÕnmak, onun ticari bilgi ve sÕrlarÕnÕ saklamak24, baúkalarÕna açÕklamamak, iúvereni ile rekabet teúkil edecek faaliyette bulunmamak, iúin güvenli÷ini tehlikeye sokacak davranÕúlardan kaçÕnmak zorundadÕr. Buna ise
ö÷retide olumsuz sadakat borcu denilmektedir25 ve uygulamada olumlu sadakat borcundan daha fazla önem taúÕmaktadÕr.
ùunu da ekleyelim ki, iúçinin davranÕúÕnÕn sadakat borcuna aykÕrÕ sayÕlmasÕ için iúçinin bu davranÕúÕ sonucunda bir zarar do÷masÕna gerek yoktur. øúçinin davranÕúÕnÕn güven iliúkisini zedeler nitelikte olmasÕ, zarar tehlikesi yaratmasÕ bu borca aykÕrÕlÕk için yeterlidir. øúte 6098 sayÕlÕ Borçlar Kanunu önce genel olarak sadakat borcunu düzenledikten sonra sadakat borcunun kapsamÕna giren ve uygulamada önem taúÕyan birçok durumu özel olarak düzenlemiú, böylece bu borca pozitif dayanak kazandÕrmÕú bulunmaktadÕr.
6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununa göre “iúçi … iúverenin haklÕ menfaatinin korunmasÕnda sadakatle davranmak zorundadÕr” (m.396/I). “øúçi,
hizmet iliúkisi devam etti÷i sürece, sadakat borcuna aykÕrÕ olarak bir ücret
karúÕlÕ÷Õnda üçüncü kiúiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi iúvereni ile
rekabete giriúemez. øúçi, iú gördü÷ü sÕrada ö÷rendi÷i, özellikle üretim ve iú
sÕrlarÕ gibi bilgileri, hizmet iliúkisinin devamÕ süresince kendi yararÕna kullanamaz veya baúkalarÕna açÕklayamaz. øúverenin haklÕ menfaatinin korunmasÕ için gerekli oldu÷u ölçüde iúçi, hizmet iliúkisinin sona ermesinden sonra da sÕr saklamakla yükümlüdür”.
Bu hükümlerin de ortaya koydu÷u gibi, iúçi, iú iliúkisi devam etti÷i sürece, bir ücret karúÕlÕ÷Õ olarak iúvereni ile rekabet edecek nitelikte çalÕúamaz.
ùunu da önemle belirtelim ki, bu hüküm, iúçinin iú saatleri dÕúÕnda ve iúvereni ile rekabet teúkil etmeyecek úekilde çalÕúmasÕnÕ engellememektedir.
Bunun yanÕnda hüküm, iúverene ait ticari bilgilerin gizli tutulmasÕ yükümlü23

24
25

Sadakat borcu konusunda ayrÕntÕlÕ açÕklamalar için bkz. Çelik, 138 vd; Ulucan
(Eyrenci/Taúkent/Ulucan),108; Aktay/ArÕcÕ/Kaplan-Senyen, 93-94; ùakar, 86; Arslan
Ertürk, Arzu: Türk øú Hukukunda øúçinin Sadakat Borcu, østanbul 2010, 7 vd.
øú sÕrrÕnÕn korunmasÕ konusunda geniú açÕklamalar için bkz. Uúan, M. Fatih: øú Hukukunda øú SÕrrÕnÕn KorunmasÕ (SÕr Saklama ve Rekabet Yasa÷Õ), Ankara 2003, 23 vd.
Çelik, 139.
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lü÷ünü de düzenlemektedir. øúçi, iúverenin üretim sÕrlarÕnÕ ve di÷er ticari
sÕrlarÕnÕ kendi adÕna kullanamayaca÷Õ gibi, baúkalarÕ ile de paylaúamaz. Nihayet iúçi, ö÷rendi÷i bu bilgileri iú sözleúmesi sona erdikten sonra da saklamak zorundadÕr26. Ancak Kanun koyucu bu yükümlülü÷ün, “iúverenin haklÕ
menfaatlerinin korunmasÕ için gerekli oldu÷u ölçüde” söz konusu olaca÷ÕnÕ
belirtmektedir. Bu da her olayÕn özelli÷ine göre de÷erlendirilmesi gereken
bir olgudur. E÷er söz konusu bilgiler artÕk baúkalarÕ tarafÕndan biliniyorsa,
saklanmasÕnda ticari açÕdan bir gereklilik kalmamÕúsa iúçinin sÕr saklama
yükümlülü÷ünden söz etmek de mümkün olmayacaktÕr.
Öte yandan, belirtelim ki, iú sözleúmesi sona erdikten sonra bu hükme
aykÕrÕlÕ÷Õn yaptÕrÕmÕ olarak sadece iúverenin zararÕnÕn giderilmesi söz konusu olabilecektir. Bir baúka deyiúle, iúçinin bu borcuna aykÕrÕ davranmasÕnÕn
zaten sona ermiú bir iliúkinin ortadan kaldÕrÕlmasÕna bir etkisi olamayacaktÕr.
Bu hükümleri genel olarak de÷erlendirmek gerekirse; özen borcu ve
sadakat borcunun ayrÕ maddelerde düzenlenmesi daha isabetli olurdu. Gerçekten, bu borçlardan ilki iúgörme borcuna iliúkin iken (yan edim yükümlülü÷ü), sadakat borcu iú sözleúmesinden do÷an di÷er borçlar (yan yükümlülük) kapsamÕndadÕr27. AyrÕca özen borcunun 396. maddede, bunun derecesi
ve bu borca aykÕrÕlÕ÷Õn yaptÕrÕmÕnÕn ayrÕ bir maddede düzenlenmesi de eleútiriye açÕktÕr. Bunun yerine özen borcuna iliúkin tüm hükümlerin aynÕ madde içinde düzenlenmesi sistematik bütünlük açÕsÕndan çok daha yerinde
olurdu.
d) Teslim ve hesap verme borcu
øúçinin, ilk defa 6098 sayÕlÕ Kanunda yer verilen bir baúka borcu da,
teslim ve hesap verme borcudur. Buna göre, “øúçi, üstlendi÷i iúin görülmesi
sÕrasÕnda üçüncü kiúiden iúveren için aldÕ÷Õ úeyleri ve özellikle paralarÕ
derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkÕnda hesap vermekle yükümlüdür
(m.397/I). øúçi, hizmetin ifasÕndan dolayÕ elde etti÷i úeyleri de derhâl iúverene teslim etmekle yükümlüdür” (m.397/II). Bu hükümle, özellikle tahsildar
olarak çalÕúan iúçilerin, iúveren adÕna müúteriden almÕú oldu÷u para veya
di÷er eúyalarÕ iúverene derhal28 teslim etmek zorunda olduklarÕ açÕklÕ÷a kavuúturulmuú olmaktadÕr. Ancak maddede, iúçinin iúverene teslim ve hesap
26
27
28

Bu düzenlemenin eleútirisine iliúkin olarak bkz. Soyer, 153.
Soyer, 153; Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 9.
Ö÷retide “derhal” ifadesinin “zaman geçirilmeksizin” biçiminde anlaúÕlmasÕ gerekti÷i
ifade edilmektedir, Centel, Tankut : Türk Borçlar Kanunu’nda øúçinin BorçlarÕ, Sicil øú
Hukuku Dergisi, YÕl 6, S. 22, Haziran 2011, 5-11, 10.
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verme yükümlülü÷ü yukarÕda sayÕlan durumla sÕnÕrlÕ de÷ildir. øúçi hizmetin
ifasÕndan dolayÕ elde etti÷i úeyleri de iúverene teslim etmekle yükümlüdür.
Ekleyelim ki, madde ile düzenlenen borç ö÷retide zaten olumlu sadakat borcuna dahil bir borç olarak kabul edilmektedir29. Gerçekten, iúveren
iúçinin bu yükümlülü÷üne aykÕrÕ davranmasÕ halinde iúçinin hizmet sözleúmesini sadakat borcuna aykÕrÕ davranÕútan dolayÕ feshetme hakkÕna sahiptir.
YapÕlan düzenlemeyle bu borç, isabetli bir úekilde yasal olarak da düzenlenmiú olmaktadÕr. Ancak, bu borcun ayrÕ bir borç gibi düzenlenmesi yerine,
sistematik bir bütünlük içinde sadakat borcu içinde yer verilmesi bize göre
daha isabetli olurdu.
e) Fazla çalÕúma borcu
6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununda iúçinin borçlarÕ arasÕnda düzenlenen bir di÷er borç ise fazla çalÕúma borcudur. Kanunda fazla çalÕúma, ilgili
kanunlarda belirlenen normal çalÕúma süresinin üzerinde ve iúçinin rÕzasÕyla
yapÕlan çalÕúma olarak tanÕmlanmÕútÕr (m.398/I). Ancak Kanundaki “ilgili
kanunlarda belirlenen” normal çalÕúma süresi ile hangi kanunun kast edildi÷i belli de÷ildir. Zira Hukukumuzda üç farklÕ iú kanunu bulunmakta olup, bu
kanunlarda da farklÕ farklÕ haftalÕk çalÕúma süresi bulunmaktadÕr. Bu durumda da hangi kanuna göre normal haftalÕk çalÕúma süresinin belirlenece÷i
duraksamalara neden olmaktadÕr30. Bu konuda kÕyasen 4857 sayÕlÕ øú Kanunundaki haftalÕk çalÕúma süresinin esas alÕnmasÕ isabetli olacaktÕr.
Öte yandan, Kanunda iúçiye fazla çalÕúma yapma yükümlülü÷ü de
yüklenmektedir. Kanuna göre, “Ancak, normal süreden daha fazla çalÕúmayÕ
gerektiren bir iúin yerine getirilmesi zorunlulu÷u do÷ar, iúçi bunu yapabilecek durumda bulunur ve aynÕ zamanda kaçÕnmasÕ da dürüstlük kurallarÕna
aykÕrÕ olursa iúçi, karúÕlÕ÷Õ verilmek koúuluyla, fazla çalÕúmayÕ yerine getirmekle yükümlüdür” (m.398/I, 2. c). Görüldü÷ü gibi, maddedeki koúullarÕn
mevcut olmasÕ halinde fazla çalÕúma yaptÕrÕlmasÕ için iúçinin rÕzasÕna gerek
29

30

Çelik, 139. Bu konuda ayrÕca bkz. Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu,10; aynÕ
yazar, Sadakat Borcu, 304. YargÕtay da vermiú oldu÷u bazÕ kararlarÕnda iúçinin teslim
ve hesap verme yükümümü sadakat borcuna aykÕrÕlÕk kapsamÕnda de÷erlendirmiútir.
Örne÷in, yemekhanede yemek yiyen iúçilerden topladÕ÷Õ yemek paralarÕnÕ iúverene teslim etmemek, iúverene verilmek üzere kendisine teslim edilen hediyeyi açarak içindekileri etrafÕndaki iúçi arkadaúlarÕ ile paylaúmak ve iúyerine ait parayÕ kendisine yapÕlan
tebligata ra÷men iúverene teslim etmemek YargÕtayca do÷ruluk ve dürüstlük kurallarÕna
aykÕrÕ bulmuútur. Bu kararlar için bkz. Arslan Ertürk, Sadakat Borcu, 304.
Soyer, 156; Ekmekçi, Ömer: Türk Borçlar Kanunu TasarÕsÕnÕn øú Sözleúmesine øliúkin
Belli BaúlÕ Hükümleri, SøCøL øú Hukuku Dergisi, Mart 2009, 21; Güneú/Mutlay, 245;
Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 11.
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bulunmamaktadÕr. Hatta bu yükümlülü÷üne aykÕrÕ davranan iúçinin iú sözleúmesinin haklÕ nedenle feshedilmesi de söz konusu olabilecektir. Belirtelim ki, bu hüküm, øú Kanununun 42. maddesinde düzenlenen zorunlu nedenlerle fazla çalÕúma yapÕlmasÕna iliúkin maddeyi akla getirmektedir. Gerçi øú
Kanununda, “Gerek bir arÕza sÕrasÕnda, gerek bir arÕzanÕn mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapÕlmasÕ gerekli acele iúlerde, yahut zorlayÕcÕ sebeplerin ortaya çÕkmasÕnda” denilmek
suretiyle zorunlu neden kavramÕ daha sÕnÕrlÕ hallere münhasÕr kÕlÕnmÕútÕr. Bu
hususta 6098 sayÕlÕ Borçlar Kanununda da, bir “zorunluluk” do÷masÕndan
söz edildi÷i için iúçinin rÕzasÕ olmaksÕzÕn fazla çalÕúma yapma yükümlülü÷ü
yine de ancak, hemen yapÕlmadÕ÷Õ takdirde iúveren için zarara neden olacak,
iúyerindeki iúin akÕúÕnÕ aksatabilecek durumlara özgü olacaktÕr.
Son olarak ekleyelim ki, böyle bir durumda iúçinin fazla çalÕúma yapma borcu da esasen olumlu sadakat borcu kapsamÕndadÕr. Daha önce de
ifade edildi÷i gibi, iúçi iúverenin haklÕ menfaatlerini gözeterek gerekti÷inde
olumlu davranÕúlarda bulunmak zorundadÕr. Hemen önlem alÕnmadÕ÷Õ, bu
ba÷lamda fazla çalÕúma yapÕlmadÕ÷Õ takdirde iúveren bu durumdan büyük
zarar görecekse, iúçinin durumu da fazla çalÕúma yapmaya müsaitse, iúçinin
fazla çalÕúma yapmamasÕ sadakat borcuna aykÕrÕlÕk oluúturur.
f) Düzenlemelere ve talimata uyma borcu
Türk Borçlar Kanununda iúçinin borçlarÕ arasÕnda düzenlenen bir di÷er borç da itaat borcu, Kanundaki adÕ ile “düzenlemelere ve talimata uyma
borcu”dur. 818 sayÕlÕ Kanunda olmayan bu borç 4857 sayÕlÕ øú Kanununda
bu yönde bir düzenleme olmamasÕ nedeniyle øú Kanununun kapsamÕndaki
iúçiler bakÕmÕndan da uygulanabilir niteliktedir. DolayÕsÕyla bu hüküm tüm
iúverenler ve iúçiler bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr31.
6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununa göre, “øúveren, iúin görülmesi ve
iúçilerin iúyerindeki davranÕúlarÕyla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve
onlara özel talimat verebilir. øúçiler, bunlara dürüstlük kurallarÕnÕn gerektirdi÷i ölçüde uymak zorundadÕrlar” (m.399). Madde gerekçesinden de anlaúÕldÕ÷Õ üzere; genel düzenlemeler, bütün iúçiler ve iúyeri için ba÷layÕcÕ
düzenlemeler, özel talimat ise, ancak iúin özelli÷i gerektirdi÷i ölçüde konulabilen ve sadece muhataplarÕnÕn bilgisine ulaútÕrÕldÕ÷Õ takdirde ba÷layÕcÕ
olabilen düzenlemelerdir.
Bilindi÷i gibi, iúverenler, iúyerinde yeknesak çalÕúma koúullarÕ oluúturmak, iúyerine bir düzen getirmek, bazen de bir sözleúmenin kapsamÕnÕ
31

Ekmekçi, Belli BaúlÕ Hükümler, 21.
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çok aúmamak için iú sözleúmesinde düzenleyemedi÷i bazÕ konularÕ iúyeri
yönetmeliklerinde somutlaútÕrmaktadÕr. Hemen belirtelim ki, iúyeri yönetmelikleri iúverene çalÕúma koúullarÕnÕ tek taraflÕ olarak istedi÷i gibi belirleme hakkÕ vermemektedir. Gerçekten, iúveren bu konuda baúta Anayasa olmak üzere, yasanÕn emredici hükümleri, varsa toplu iú sözleúmesi hükümleri
ile ba÷lÕ olup iúyeri yönetmeliklerine bu düzenlemelere aykÕrÕ hükümler
koyamaz. Bu nedenle her ne kadar Türk Borçlar Kanununda iúçilerin iúverenin koydu÷u kurallara dürüstlük kurallarÕnÕn gerektirdi÷i ölçüde uymak
zorunda olduklarÕ belirtilse de, öncelikle dikkate alÕnmasÕ gereken kurallar
yukarÕda belirtilen kaynaklarda yer alan kurallar olacaktÕr32.
Öte yandan 818 sayÕlÕ Borçlar Kanununun 315. maddesine göre; iúverenin hazÕrladÕ÷Õ iúyeri yönetmeliklerinin iúçiler açÕsÕndan ba÷layÕcÕ olmasÕ
için önceden yazÕlÕ olarak hazÕrlanmasÕ ve iúçiye bildirilmesi gerekmektedir.
Ancak 315. madde 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununa alÕnmamÕútÕr. Gerekçede de “818 sayÕlÕ Borçlar Kanununun 315 inci maddesindeki düzenlemeden farklÕ olarak, mutlaka önceden yazÕlÕ biçimde belirlenmesi koúulunun
aranmasÕndan vazgeçilmiútir” denilmektedir. Ö÷retide isabetle belirtildi÷i
gibi bizce de iç yönetmeliklere iliúkin hükmün Türk Borçlar Kanununa
alÕnmamasÕ bir boúluk yaratacak ve uygulamada birçok soruna da neden
olabilecektir33. Bu nedenle iúverenlerin yine de iúyerinde uygulamak istedikleri kurallarÕ önceden yazÕlÕ olarak belirlemeleri ve bunlarÕ iúçiye iú sözleúmesinin imzalanmasÕndan önce bildirmeleri isabetli olacaktÕr.
Nihayet son olarak úunu da belirtelim ki, 4857 sayÕlÕ øú Kanununun
kapsamÕna giren iúçiler bakÕmÕndan uygulanmakta olan bir çalÕúma koúulunda esaslÕ tarzda bir de÷iúiklik yapÕlmasÕ gerekti÷inde bunun nasÕl yapÕlaca÷Õna iliúkin usul ve esaslar 4857 sayÕlÕ øú Kanununun 22. maddesinde gösterilmiútir. DolayÕsÕyla iúveren bu madde kapsamÕna giren bir de÷iúikli÷i tek
taraflÕ olarak yapÕp, ardÕndan iúçiden bu yöndeki düzenleme ve talimatlara
uymasÕnÕ talep edemeyecektir34.
2. øúverenin borçlarÕ
a) Ücret Ödeme Borcu
aa) Genel olarak
øúverenin hizmet sözleúmesinden do÷an en önemli borcu kuúkusuz ücret ödeme borcudur. øúçinin iúgörme borcunun karúÕlÕ÷Õnda yer alan asli borç
32
33
34

Güneú/Mutlay, 247.
Güneú/Mutlay, 247.
Güneú/Mutlay, 247.
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iúverenin ücret ödeme borcudur. Ücret karúÕlÕ÷Õ çalÕúma yoksa hizmet sözleúmesi de yoktur. Öte yandan iúçi ücreti ile geçinen kiúi oldu÷u için ücret
ve ücretin korunmasÕ hizmet sözleúmesi bakÕmÕndan da çok büyük önem
taúÕr. Bu nedenle Türk Borçlar Kanununda ücret türleri, ücretin ödenmesi ve
ücretin korunmasÕna iliúkin ayrÕntÕlÕ birçok hükme yer verilmiútir.
Türk Borçlar Kanununa göre, “øúveren, iúçiye sözleúmede veya toplu iú
sözleúmesinde belirlenen; sözleúmede hüküm bulunmayan hâllerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür” (m.
401)35. Bu hüküm dikkate alÕndÕ÷Õnda, hizmet sözleúmesinde açÕkça ücret
kararlaútÕrÕlmamÕúsa taraflarÕn asgari ücret de÷il, emsal ücret üzerinde anlaútÕklarÕ kabul edilecektir. Emsal ücretten ne anlaúÕlmasÕ gerekti÷i ise belirsizdir36. Madde Adalet Komisyonu tarafÕndan de÷iútirilmeden önce iúçiye alÕúÕlmÕú ücretin ödenece÷i hükmü yer almaktaydÕ. Madde gerekçesinde de,
“alÕúÕlmÕú ücretten … iúin niteli÷inin gerektirdi÷i ücretin anlaúÕlma”sÕ gerekti÷i belirtilmekteydi”. øúin niteli÷inin gerektirdi÷i ücretin tespiti de çok
kolay olmayacaktÕ. Gerçekten uygulamada bu konuda uyuúmazlÕklar çÕktÕ÷Õnda meslek odalarÕndan alÕnacak bilgilerle uyuúmazlÕ÷Õn çözümlenmesi
gerekecekti. Mevcut düzenlemeye göre, e÷er taraflar ücret kararlaútÕrmamÕúlarsa “emsal ücret”in esas alÕnmasÕ gerekecektir37. øúyerinde söz konusu
iúçinin emsali yoksa emsal ücretin nasÕl belirlenece÷i ise belirsizdir. Bu durumun uygulamada pek çok sorunu da beraberinde getirece÷i açÕktÕr.
bb) Ücret türleri- parça baúÕna ücret
Bilindi÷i gibi, iúçinin ücreti zamana göre belirlenebildi÷i gibi, verime
göre, bu ba÷lamda da parça baúÕna belirlenebilmektedir. 6098 sayÕlÕ Borçlar
Kanununda bu konuda bir düzenleme bulunmaktadÕr. Buna göre; “øúçi, sözleúme gere÷ince yalnÕz bir iúveren için sadece parça baúÕna veya götürü iú
yapmayÕ üstlenmiúse iúveren, ona yeterli iú vermekle yükümlüdür (m.411/II).
Maddede iúverenin kusuru olmaksÕzÕn iúçiye yeterli iú veremezse ödemesi
gereken ücretin nasÕl hesaplanaca÷Õna iliúkin hükümlere de yer verilmiútir.
Buna göre; “øúveren, kendi kusuru olmaksÕzÕn sözleúmede öngörülen parça
baúÕna veya götürü iú sa÷layamayacak durumda bulundu÷u veya iúletme
koúullarÕ geçici olarak gerektirdi÷i takdirde iúçiye, ücreti zaman esasÕna
göre öder” (m.411/II, c.1). Ancak bu durumda, zamana göre ödenecek üc35
36
37

Maddenin lafzÕna iliúkin eleútiri için bkz. Centel, Tankut: Türk Borçlar Kanunu’nda
øúverenin Ücret Borcu, Sicil øú Hukuku Dergisi, YÕl 6, S. 23, Eylül 2011, 5-14, 5-6.
Ekmekçi, Belli BaúlÕ Hükümler, 22.
Ö÷retide de isabetle belirtildi÷i gibi, “emsal ücret” ile kastedilen “iúin niteli÷inin gerektirdi÷i ücret” de÷il, “mutat olan ücret”tir. Bu görüú için bkz. Centel, Türk Borçlar Kanunu’nda Ücret, 6.
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ret, anlaúmada veya hizmet ya da toplu iú sözleúmesinde belirlenmemiúse
iúveren, iúçiye parça baúÕna veya götürü olarak daha önce aldÕ÷Õ ortalama
ücrete eúde÷er bir ücret ödemekle yükümlüdür (m.411/II, c.2). Maddenin
son fÕkrasÕnda ise, parça baúÕna veya götürü ya da zamana göre iú sa÷layamayan iúverenin, en azÕndan iúgörme edimini kabulde temerrüt hükümleri
uyarÕnca zamana göre iú görmede ödeyece÷i ücreti ödemekle yükümlü oldu÷u belirtilmiútir (m.411/III).
6098 sayÕlÕ Kanunda yeni bir ücret türü olarak iúçiye iúin sonucundan
pay verme biçiminde bir hükme yer verilmiútir. EsasÕnda bu hüküm 818
sayÕlÕ Kanundaki kardan pay almaya benzemektedir, fakat bundan bazÕ farklÕlÕklarÕ vardÕr. Kanuna göre, “Sözleúmeyle iúçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kârdan belli bir pay verilmesi kararlaútÕrÕlmÕúsa, hesap
dönemi sonunda bu pay, yasal hükümler veya genellikle kabul edilmiú ticari
esaslar göz önünde tutularak belirlenir” (m.403/I)38. E÷er payÕn hesaplanmasÕnda uyuúulamazsa iúveren, iúçiye veya onun yerine, birlikte kararlaútÕrdÕklarÕ ya da hâkimin atadÕ÷Õ bilirkiúiye bilgi vermek ve bilginin dayana÷ÕnÕ
oluúturan iúletmeyle ilgili defter ve belgeleri incelemesine sunmak; kârdan
bir pay verilmesi kararlaútÕrÕlmÕúsa, iúveren iúçiye, istemi üzerine ayrÕca yÕl
sonu kâr zarar cetvelini vermek zorundadÕr (m.403/II). Görüldü÷ü gibi,
6098 sayÕlÕ Kanunda iúçinin sadece kardan pay almasÕ de÷il, cirodan ve üretilenden pay almasÕ da öngörülmüútür. Öte yandan maddede taraflarca atanan bilirkiúiden söz edilmektedir. Bu hüküm hukukumuzda bilirkiúilerin
dava dÕúÕnda taraflarca atanmasÕna iliúkin bir uygulamanÕn mevcut olmamasÕ nedeniyle eleútirilmektedir39. Hüküm bu açÕdan da sorun yaratabilecek
niteliktedir40.
Türk Borçlar Kanununda düzenlenen bir di÷er ücret eki niteli÷inde
ödeme de ikramiyedir (m.405). Kanuna göre, “øúveren, bayram, yÕlbaúÕ ve
do÷um günü gibi belirli günler dolayÕsÕyla iúçilerine özel ikramiye verebilir.
Ancak, iúçilerin ikramiyeyi istem haklarÕ bu konuda anlaúmanÕn veya çalÕúma úartÕnÕn ya da iúverenin tek taraflÕ taahhüdünün varlÕ÷Õ hâlinde do÷ar
(m.405/I, I). Hizmet sözleúmesi ikramiyenin verildi÷i dönemden önce sona
ermiúse, ikramiyenin çalÕútÕ÷Õ süreye yansÕyan bölümü ödenir (m.405/II).
38
39
40

Maddede yer alan ticari esaslar ibaresine iliúkin eleútiri için bkz. Ekmekçi, Belli BaúlÕ
Hükümler, 22; Arslan Ertürk, Yeni Türk Borçlar Kanunu, 13.
Ekmekçi, Belli BaúlÕ Hükümler, 23.
Ö÷retide iúverene, iúletme hesaplarÕna açÕklÕk kazandÕrmak ve bu úekilde iúçiyi ücret
yönünden korumak amacÕ taúÕyan bu düzenlemenin ancak açÕklÕ÷Õn sa÷landÕ÷Õ ölçüde
ücret uyuúmazlÕklarÕnÕn önüne geçebilece÷i savunulmaktadÕr, Centel, Türk Borçlar Kanunu’nda Ücret, 9.
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Belirtelim ki, maddenin ilk fÕkrasÕ gereksiz nitelikte bir düzenlemedir.
Gerçekten böyle bir hüküm bulunmasa da farklÕ bir sonuca ulaúmak mümkün de÷ildir. Bir baúka deyiúle, taraflar ikramiye ödenmesi konusunda anlaúmadÕkça iúçiye ikramiye ödeme zorunlulu÷u bulunmamaktadÕr. Maddenin ikinci fÕkrasÕ ise yargÕ kararlarÕ ile varÕlan sonucu yasal düzenlemeye
kavuúturmuú olmaktadÕr. Gerçekten, vermiú oldu÷u bazÕ kararlarÕnda bu
hususu belirtmiútir41. Belirtelim ki, iúçilere ikramiye verilmesine iliúkin olarak 4857 sayÕlÕ øú Kanununda özel bir düzenleme bulunmadÕ÷Õ için bu hüküm øú Kanununun kapsamÕna giren iúçiler için de uygulama alanÕ bulacaktÕr.
6098 sayÕlÕ Kanunun 404. maddesinde düzenlenen bir di÷er ücret de
“aracÕlÕk ücreti”dir. Buna göre; “øúçiye belli iúlerde aracÕlÕk yapmasÕ karúÕlÕ÷Õnda iúverence bir ücret ödenece÷i kararlaútÕrÕlmÕúsa, aracÕlÕk yapÕlan
iúlemin üçüncü kiúi ile geçerli olarak kurulmasÕyla iúçinin istem hakkÕ do÷ar.
Ancak Kanunda bu konuda taraflarÕn anlaúma yapmasÕna olanak sa÷lanmÕútÕr. E÷er taraflar yazÕlÕ olarak kararlaútÕrmÕúlarsa, borçlarÕn kÕsÕm kÕsÕm ifa
edilece÷i sözleúmeler ile sigorta sözleúmelerinde, her kÕsma iliúkin ücret
istemi, bu kÕsma iliúkin borcun muaccel olmasÕyla veya yerine getirilmesiyle do÷ar (m.404/II).
Öte yandan Kanuna göre, “øúçinin aracÕlÕ÷Õ suretiyle iúveren ile üçüncü kiúi arasÕnda kurulan sözleúme, iúveren tarafÕndan kusuru olmaksÕzÕn ifa
edilmezse veya üçüncü kiúi borçlarÕnÕ yerine getirmezse, ücret istemine yönelik hak sona erer. Sadece kÕsmi ifa hâlinde, ücretten orantÕlÕ olarak indirim
yapÕlÕr”. Bu durumda, iúçi sözleúmenin kurulmasÕ için gerekenleri yapÕp
sözleúme kurulsa dahi, iúverenin bir kusuru olmaksÕzÕn sözleúme tam olarak
ifa edilmedikçe iúçinin bu ücreti almasÕ söz konusu olmayacaktÕr. KÕsmi
ifada ise ifa edilen oranda ücrete hak kazanacaktÕr.
Sözleúmeyle iúçiye, kendisine ödenecek aracÕlÕk ücretinin hesabÕnÕ tutma yükümlülü÷ü getirilmemiúse, iúveren iúçiye ücretin muaccel oldu÷u her
dönem için, bu ücrete tabi iúlemleri de içeren yazÕlÕ hesap vermekle yükümlüdür. HesabÕ gözden geçirme ihtiyacÕ ortaya çÕkarsa iúveren, iúçiye veya
onun yerine, birlikte kararlaútÕrdÕklarÕ ya da hâkimin atadÕ÷Õ bilirkiúiye bilgi
vermek ve bilginin dayana÷ÕnÕ oluúturan iúletmeyle ilgili defter ve belgeleri
onun incelemesine sunmak zorundadÕr.
41

Yarg. 9HD, 7.10.1997, E. 1997/13271, K. 1997/18604; 27.6.2006, E. 2006/12367, K.
2006/18963; 1.3.2007, E. 2006/20755, K. 2007/5609; 21.3.2011, E. 2011/12302, K.
2011/7734, (KazancÕ Mevzuat ve øçtihat Bilgi BankasÕ, www.kazanci.com)
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cc) Fazla çalÕúma ücreti
øúveren, fazla çalÕúma yapan iúçiye normal çalÕúma ücretini en az yüzde elli fazlasÕyla ödemekle yükümlüdür (m. 402). Kanuna göre fazla çalÕúma, daha önce de belirtildi÷i gibi, ilgili kanunlarda belirlenen normal çalÕúma süresinin üzerinde ve iúçinin rÕzasÕyla yapÕlan çalÕúmadÕr. Ancak, daha
önce de ifade edildi÷i gibi, normal çalÕúma süresinin hangi kanuna göre saptanaca÷Õ belli de÷ildir42. AyrÕca ödenecek ücret konusunda 4857 sayÕlÕ Kanundan farklÕ olarak fazla çalÕúma ve fazla sürelerle çalÕúma ayÕrÕmÕ yapÕlmamÕú, yapÕlan fazla çalÕúma için iúçiye yüzde elli zamlÕ ücret ödenece÷ini
öngörülmüútür. DolayÕsÕyla bu husus da çeúitli uyuúmazlÕklara neden olabilecek niteliktedir. Nitekim 1475 sayÕlÕ Kanun döneminde yasal çalÕúma süresini aúmayan, ancak taraflarca kararlaútÕrÕlan çalÕúma sürelerinin üzerinde
yapÕlan çalÕúmalarÕn fazla çalÕúma sayÕlÕp sayÕlmayaca÷Õ tartÕúmalara neden
olmuútu. AynÕ yöndeki tartÕúmalarÕn Türk Borçlar Kanunu kapsamÕna giren
iúçiler bakÕmÕndan yapÕlmasÕ da muhtemeldir. Bu nedenle bu sorunun baútan
Kanunda açÕkça düzenlenmesi çok daha isabetli olurdu.
AyrÕca 6098 sayÕlÕ Kanunda iúverenin, iúçinin de rÕzasÕyla fazla çalÕúma ücreti yerine, uygun bir zamanda fazla çalÕúmayla orantÕlÕ olarak izin
verebilece÷i öngörülmüútür (m.402/II). Böylece Türk Borçlar Kanununda da
iúçiye fazla çalÕúma karúÕlÕ÷Õnda serbest zaman verilece÷i esasÕ benimsenmiútir. Fakat øú Kanunundan farklÕ olarak, serbest zamanÕn verilmesi iúçinin
“iste÷ine” de÷il, “taraflarÕn anlaúmasÕna” ba÷lanmÕútÕr43. DolayÕsÕyla iúveren
istemedikçe iúçiye serbest zaman vermek zorunda de÷ildir. Yine Türk Borçlar Kanununa göre, øú Kanunundan farklÕ olarak iúçi normal fazla çalÕúma
yaptÕ÷Õnda ya da zorunlu nedenle fazla çalÕúma yaptÕ÷Õnda iúveren ile anlaúarak serbest zaman kullanabilir44. Önemle belirtelim ki, tüm bu hükümler
4857 sayÕlÕ øú Kanunu bakÕmÕndan uygulama alanÕ bulamayacaktÕr. Zira
4857 sayÕlÕ øú Kanunu konuyu açÕkça düzenlemiú olup konuya iliúkin bir
boúluk bulunmamaktadÕr.
Türk Borçlar Kanununda serbest zamanÕn en geç ne zamana kadar verilece÷ine iliúkin bir hükme ise yer verilmemiútir. Bu konuda kÕyasen øú
Kanunundaki (m.41/V) sürenin esas alÕnmasÕ isabetli olur kanaatindeyiz45.
42
43

44
45

Bkz. yukarÕda, IV, 1, e.
Güneú ve Mutlay, serbest zaman tanÕnmasÕnÕn iúverene tanÕnmÕú bir hak oldu÷unu belirtmektedirler ki, Kanunun açÕk ifadesi karúÕsÕnda bu görüúe katÕlma olana÷Õ bulunmamaktadÕr, (Güneú/Mutlay, 246).
Soyer, 157.
Ö÷retide Soyer de, øú Kanunundaki altÕ aylÕk sürenin uygun bir süre olarak kabul edilmesi gerekti÷ini belirtmektedir, 157.
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dd) Ücreti ödeme süresi, avans ödenmesi ve iúçiye hesap pusulasÕ
verilmesi
Kanuna göre, aksine âdet olmadÕkça, iúçiye ücreti her ayÕn sonunda
ödenir. Ancak, hizmet sözleúmesi veya toplu iú sözleúmesiyle daha kÕsa ödeme süreleri belirlenebilir (m. 406/I). Bu hükmün de ortaya koydu÷u gibi,
iúçi ancak iú görme edimini ifa ettikten sonra ücrete hak kazanabilir.
Öte yandan, Kanunda avans ödenmesine iliúkin olarak øú Kanununa
tabi iúçiler açÕsÕndan da uygulanabilecek bir hüküm yer almaktadÕr. Buna
göre, iúveren, iúçiye zorunlu ihtiyacÕnÕn ortaya çÕkmasÕ hâlinde ve hakkaniyet gere÷i ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantÕlÕ olarak avans vermekle yükümlüdür (m.406/IV). Hüküm 818 sayÕlÕ Kanundaki düzenlemenin
dil bakÕmÕndan daha güncel türkçe ile ifade edilmiú biçimidir. 4857 sayÕlÕ øú
Kanununda iúçiye avans verilmesinin kapsam ve koúullarÕnÕ düzenleyen bir
hüküm bulunmadÕ÷Õ için Türk Borçlar Kanununda yer alan bu hüküm 4857
sayÕlÕ øú Kanununun kapsamÕna giren iúçiler bakÕmÕndan uygulama alanÕ
bulacaktÕr.
6098 sayÕlÕ Kanunda da øú Kanununda oldu÷u gibi ücretlerin bankaya
yatÕrÕlmasÕ esasÕ benimsenmiútir. EsasÕnda bu hüküm 2008 yÕlÕnda 5754
sayÕlÕ “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa÷lÕk SigortasÕ Kanunu øle BazÕ Kanun
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Kanun”la46 yapÕlan de÷iúiklikle 818 sayÕlÕ Borçlar Kanununda da öngörülmüútü.
AyrÕca Türk Borçlar Kanununa göre, her ödeme döneminde, iúçiye
hesap pusulasÕ verilir. Ücret hesap pusulasÕnda hangi bilgilerin yer almasÕ
gerekti÷i ise Türk Borçlar Kanununda belirtilmemiútir. Bu konuda da øú
Kanunundaki hükmün (øú K. m.37) kÕyasen dikkate alÕnmasÕ isabetli olacaktÕr.
ee) Ücretin alaca÷ÕnÕn haczi, devri ve rehnedilmesi
YukarÕda da ifade edildi÷i gibi ücret iúçi ve geçindirmekle yükümlü
oldu÷u kiúiler için ço÷u zaman tek geçinme kayna÷ÕdÕr. Bu nedenle ücretin
tam ve zamanÕnda, en azÕndan geçinimini temin edecek miktarÕ ile iúçinin
eline geçmesi iúçi ve ailesi açÕsÕndan yaúamsal de÷erdedir. Nitekim bu gerekçelerle iú kanunlarÕnda ücretin haczi, devri ve rehnedilmesine iliúkin özel
hükümlere yer verilmiútir.
Türk Borçlar Kanununa göre; iúçilerin ücretinin dörtte birinden fazlasÕ, haczedilemez, baúkasÕna devredilemez ve rehnedilemez. Ancak, iúçinin
46

RG, 08.05.2008, 26870.
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bakmakla yükümlü oldu÷u aile bireyleri için hâkim tarafÕndan takdir edilecek miktar, bu orana dâhil de÷ildir. Nafaka alacaklÕlarÕnÕn haklarÕ saklÕdÕr.
Gelecekteki ücret alacaklarÕnÕn devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir
(m. 410).
Hüküm øú Kanunundaki düzenlemeye benzemektedir, fakat ondan biraz farklÕdÕr. Öncelikle øú Kanunundan farklÕ olarak artÕk ücretin dörtte birinden fazlasÕnÕn rehnedilemeyece÷i de maddeye eklenmiútir. Belirtelim ki,
bu konuda bir sÕnÕrlama getirilmesi gereklili÷i daha önce ö÷retide de ifade
edilmekteydi47. Bu hüküm 4857 sayÕlÕ øú Kanunu kapsamÕndaki iúçiler bakÕmÕndan da uygulanmasÕ gereken bir hükümdür. DolayÕsÕyla øú Kanununun
kapsamÕndaki bir iúçi ücretinin dörtte birinden fazlasÕnÕ rehnedemeyecektir.
Nihayet Türk Borçlar Kanunundaki bu hükümler uyarÕnca henüz hak
kazanÕlmamÕú ücretin devir ya da rehin konusu yapÕlmasÕ da mümkün olamayacaktÕr.
ff) Takas hakkÕ ve ücret
Türk Borçlar Kanununda iúverenin iúçiden olan alaca÷Õna karúÕ takas
hakkÕna da sÕnÕrlamalar getirilmiútir. Öncelikle; iúveren, iúçiden olan alaca÷Õ
ile ücret borcunu iúçinin rÕzasÕ olmadÕkça takas edemez. Ancak, iúçinin kasten sebebiyet verdi÷i yargÕ kararÕyla sabit bir zarardan do÷an alacaklar, iúçinin rÕzasÕna gerek kalmaksÕzÕn ücretin haczedilebilir kÕsmÕ kadar takas edilebilir (m. 407/II). Bu sÕnÕrlama 818 sayÕlÕ Kanunda bulunmamaktadÕr. øúverenin iúçinin rÕzasÕ olmaksÕzÕn takas hakkÕnÕ kullanmasÕ için iúçinin kasten
zarar verdi÷inin yargÕ kararÕyla sabit olmasÕ da úarttÕr48.
Belirtilmelidir ki, hüküm bu biçimiyle biraz çeliúkili görünmektedir.
Gerçekten, e÷er iúçi iúverene kasten zarar vermiúse ücretin ancak haczedilebilir kÕsmÕ takas edilebilecek; buna karúÕlÕk, -gerçi rÕzasÕ ile gerçekleúecek
ama-, kasten verilmeyen zararlarda herhangi bir sÕnÕrlama olmaksÕzÕn bir
takas hakkÕ kullanÕlabilecektir49. Bizce burada da aynÕ sÕnÕrlamanÕn var oldu÷unun kabul edilmesi isabetli olacaktÕr. Öte yandan Kanuna göre, ücretin
iúveren lehine kullanÕlaca÷Õna iliúkin anlaúmalar geçersizdir. Bu durumda iú
sözleúmelerine örn. ücretin bir kÕsmÕ ile iúverenin üretti÷i ürünlerin satÕn
alÕnaca÷Õna iliúkin kayÕtlar konulamaz.
47
48

49

Centel, Tankut: øú Hukukunda Ücret, østanbul 1988, 335.
Ö÷retide TBK m. 407/II hükmü ile getirilmiú olan sÕnÕrlamalarÕn çok katÕ oldu÷u ve
takas olana÷ÕnÕ ortadan kaldÕraca÷Õ veya çok aza indirece÷i yönündeki görüú için bkz.
Centel, Türk Borçlar Kanunu’nda Ücret, 12.
Soyer, 158.
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ee) ÇalÕúmayan iúçiye ücret ödenmesi gereken haller
aaa) øúverenin temerrüdü
Bilindi÷i gibi, hizmet sözleúmesi tam karúÕlÕklÕ sözleúmelerdendir.
Yani iúçi iúgörme edimini yerine getirir, iúveren de buna karúÕlÕk ücret öder.
Fakat bazÕ durumlarda iúçi çalÕúmasa dahi ücrete hak kazanÕr. Bu hallerden
ilki, iúverenin iúçinin iúgörme edimini yerine getirmesini kusuru ile kabul
etmemesi, bir baúka deyiúle iúçinin çalÕúmaya hazÕr olmasÕna ra÷men iúverenin ona iú vermemesidir. Nitekim 6098 sayÕlÕ Kanuna göre, “iúveren,
iúgörme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi kabulde temerrüde düúerse, iúçiye ücretini ödemekle yükümlü olup, iúçiden bu
edimini daha sonra yerine getirmesini isteyemez” (m.408). Madde gerekçesinde iúverenin iúin görülmesini kusuruyla engellemesine örnek olarak, iúverenin o iúin yapÕlmasÕndan vazgeçmesi, iúçinin yerine baúkasÕnÕ çalÕútÕrmasÕ
gibi durumlar verilmiútir. DolayÕsÕyla bu gibi durumlarda iúveren iúçiyi çalÕútÕrmasa dahi ona ücretini ödemekle yükümlü olacaktÕr. Ancak, iúçinin bu
engelleme sebebiyle yapmaktan kurtuldu÷u giderler ile baúka bir iú yaparak
kazandÕ÷Õ veya kazanmaktan bilerek kaçÕndÕ÷Õ yararlar ücretinden indirilir.
øúçinin, örne÷in iúe gitmedi÷i için kurtuldu÷u yol masraflarÕ ücretinden düúülecektir.
bbb) Kusuru olmaksÕzÕn kÕsa süreli çalÕúamama
818 sayÕlÕ Borçlar Kanunda da olan bir hükme Türk Borçlar Kanununda tekrar yer verilmiútir. Buna göre, “uzun süreli bir hizmet iliúkisinde
iúçi, hastalÕk, askerlik veya kanundan do÷an çalÕúma ve benzeri sebeplerle
kusuru olmaksÕzÕn, iú gördü÷ü süreye oranla kÕsa bir süre için iúgörme edimini ifa edemezse iúveren, baúka bir yolla karúÕlanmadÕ÷Õ takdirde, o süre
için iúçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür” (m.409).
Belirtelim ki bu maddenin temelinde iúverenin iúçiyi gözetme ve koruma borcu yatmaktadÕr50. AyrÕca her ne kadar maddede sadece hastalÕk
durumundan söz edilse de kaza sonucu çalÕúamama durumu da bu madde
kapsamÕnda de÷erlendirilmelidir51. Bu madde uyarÕnca iúçiye ücret ödenmesi için hastalÕ÷Õn iúle ilgili olmasÕ úart olmayÕp, iú sözleúmesinin mevcut
olmasÕ sÕrasÕnda gerçekleúmesi yeterlidir52.
Öte yandan madde pek çok belirsiz ifadeyi içermektedir. Gerçekten,
50
51
52

Caniklio÷lu, Nurúen: HastalÕk ve SakatlÕ÷Õn Hizmet Akdine Etkisi, østanbul 2002, 114.
Caniklio÷lu, 114.
Tunçoma÷, Kenan: Borçlar Hukuku, C. II, Özel Borç øliúkileri, østanbul 1976, 874;
Centel, øú Hukukunda Ücret, 242; Caniklio÷lu, 114.
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öncelikle “uzun süreli” hizmet iliúkisinden söz edebilmek için bu sözleúmenin ne kadar uzun süreli olmasÕ gerekti÷ine iliúkin maddede bir açÕklÕk olmadÕ÷Õ gibi, bu konuda ölçü alÕnabilecek hiçbir düzenleme de bulunmamaktadÕr53. Ancak, örne÷in bir yÕl veya daha uzun süreli iú sözleúmelerinde iúçilerin hastalÕklarÕ halinde ilk iki gün için karúÕlanmayan geçici iúgöremezlik
ödeneklerinin bu hüküm uyarÕnca iúçi tarafÕndan talep edilebilece÷ini kabul
etmek gerekir.
b) øúçiyi koruma ve gözetme borcu
aa) Genel olarak
Bilindi÷i gibi, iúverenin hizmet sözleúmesinden do÷an önemli borçlarÕndan bir di÷eri de iúçiyi koruma borcudur54. Hizmet sözleúmesinin kiúisel
iliúki kuran niteli÷i nedeniyle iúçi iúverene sadakatle hizmet etmek, iúveren
de iúçiyi korumak, onun sa÷lÕklÕ ve güvenli bir ortamda çalÕúmasÕnÕ temin
etmek zorundadÕr.
Kuúkusuz “sa÷lÕklÕ ve güvenli ortam”, iúçinin sadece vücut bütünlü÷üne zarar verici tehlikelerden arÕnmÕú bir ortamÕ de÷il, onun onuruna, kiúilik haklarÕna zarar verebilecek tehlikelerden de arÕnmÕú bir ortamÕ ifade
eder. Bir baúka deyiúle, iúçiyi koruma ve gözetme borcu iúçinin sadece vücut bütünlü÷ünün de÷il, onurunun, kiúilik haklarÕnÕn korunmasÕnÕ da gerekli
kÕlar.
Hukukumuzda iúverenin iúçiyi koruma borcu iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i
önlemleri almaya iliúkin kamu hukuksal boyutu ile øú Kanunumuzun 77.
maddesinde düzenlenmiú, fakat iú sözleúmesinden do÷an bir borç olarak
açÕkça bir düzenleme yapÕlmamÕútÕr. Türk Borçlar Kanununun 417. maddesi
bu konuyu düzenlemektedir.
Maddede iúçinin hem kiúili÷inin hem de yaúam ve vücut bütünlü÷ünün korunmasÕna yönelik olarak düzenleme yapÕlmÕútÕr. Buna karúÕlÕk madde “øúçinin kiúili÷inin korunmasÕ” baúlÕ÷ÕnÕ taúÕmaktadÕr. Bu yönüyle maddenin baúlÕ÷ÕnÕn eksik ve yanÕltÕcÕ oldu÷u kanaatindeyiz55. Bize göre madde
baúlÕ÷ÕnÕn içeri÷ine daha uygun düzenlenmesi ve iúverenin iúçiyi koruma
borcu denilmesi daha isabetli olurdu. BaúlÕ÷Õndaki bu eksikli÷e ra÷men
madde hukukumuz açÕsÕndan çok önemli yenilikler içermekte, ö÷retide esasen zaten geniú anlamda gözetme borcunun kapsamÕnda var oldu÷u belirti53
54
55

Centel, Türk Borçlar Kanunu’nda Ücret, 7; 818 sayÕlÕ Kanuna iliúkin olarak bu konuda
ayrÕntÕlÕ açÕklamalar için bkz. Caniklio÷lu, 115 vd.
Bu konuda bilgi için bkz. Çelik, 168 vd; Ulucan (Eyrenci/Taúkent/Ulucan), 144;
Aktay/ArÕcÕ/Kaplan-Senyen, 111 vd; ùakar, 93 vd.
Güneú/Mutlay, 257.
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len birçok borcu yasal temele kavuúturmaktadÕr. Önemle ekleyelim ki, bu
maddedeki düzenleme de sadece Türk Borçlar Kanunu kapsamÕndaki iúçileri de÷il tüm iúçi ve iúveren iliúkilerini ilgilendirmektedir.
bb) øúçinin kiúili÷ini koruma borcu
Bilindi÷i gibi iúçilerin iúyerinde psikolojik tacize karúÕ korunmasÕ tüm
Avrupa ülkelerinde oldu÷u gibi son yÕllarda ülkemizde de sÕk sÕk gündeme
gelmekte, bu konuda düzenleme yapÕlmasÕnÕn gerekti÷i ifade edilmekteydi56. Kuúkusuz bu geliúmede bu kavramlarÕn uluslararasÕ belgelerde yerini
almasÕ ve söz konusu belgelerle devletlere psikolojik tacizin önlenmesi konusunda bazÕ yükümlülükler yüklenmesinin de büyük etkisi olmuútur57. Bu
ba÷lamda Gözden Geçirilmiú Avrupa Sosyal ùartÕnÕn üzerinde özel olarak
durulmalÕdÕr. ùartÕn, Türkiye’nin çekince koymadan imzalamÕú oldu÷u 26.
maddesi bu konuyu düzenlemektedir. Onurlu çalÕúma hakkÕ baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyan
maddeye göre, akit devletler, çalÕúanlarÕn iúyerinde ya da iúle ba÷lantÕlÕ cinsel taciz ve psikolojik taciz konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi için gerekeni yapmak; bu tür tacizin engellenmesinin desteklenmesi ve çalÕúanlarÕn
bu tür davranÕúlardan korunmalarÕ için gerekli tüm uygun önlemleri almak
zorundadÕrlar58. DolayÕsÕyla Türkiye bu konuda somut adÕmlar atmak zorunda idi.
øúte 6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu bu konuda do÷rudan bir düzenleme yapmÕú, psikolojik taciz konusunda iúverenlere önemli yükümlülükler
yüklemiútir. Gerçekten, Kanuna göre, iúveren, hizmet iliúkisinde iúçinin kiúili÷ini korumak ve saygÕ göstermek ve iúyerinde dürüstlük ilkelerine uygun
bir düzeni sa÷lamak, özellikle iúçilerin psikolojik ve cinsel tacize u÷ramamalarÕ ve bu tür tacizlere u÷ramÕú olanlarÕn daha fazla zarar görmemeleri
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür (m. 417). Hemen belirtelim ki,
56

57
58

øúyerinde psikolojik taciz konusunda geniú bilgi için bkz. Güzel, Ali/Ertan, Emre: øúyerinde Psikolojik Tacize (Mobbinge) Hukuksal BakÕú: Avrupa Hukuku ve KarúÕlaútÕrmalÕ
Hukuk, Legal øSGHD, 2007/14, 510 vd; TÕnaz, PÕnar/Bayram, Fuat/Ergin Hediye: ÇalÕúma Psikolojisi ve Hukuki BoyutlarÕyla øúyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), østanbul
2008, 3 vd; Bayram, Fuat: Türk øú Hukuku AçÕsÕndan øúyerinde Psikolojik Taciz, Legal
øSGHD, 2007/14, 551 vd; Savaú, F. Burcu, østanbul 2007, 3 vd; Demircio÷lu, H. Reyhan: Kiúilik HakkÕ øhlalinin ve Borca AykÕrÕlÕ÷Õn Bir Türü Olarak Psikolojik Taciz
(Mobbing), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XI, S.1-2, YÕl 2007; Cinsel
taciz AçÕsÕndan geniú bilgi için bkz. Özdemir, M. Erdem: øúyerinde Cinsel Taciz Suçu,
ÇalÕúma ve Toplum Dergisi, 2006/4, 83 vd; Bilgili, Abbas: øú Hukuku AçÕsÕndan øú Yerinde Cinsel Taciz, Adana 2010, 1 vd.
UluslararasÕ hukukta iúyerinde psikolojik tacize iliúkin düzenlemeler için bkz. Güzel/Ertan, 513 vd; TÕnaz/Bayram/Ergin, 155 vd.; Savaú, 49 vd.
Bu konuda geniú açÕklamalar için bkz. Güzel/Ertan, 513; Savaú, 60-62.
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bu madde ile hukukumuzda psikolojik taciz tanÕnmÕú, fakat tanÕmlanmamÕútÕr. Oysa kavramÕn tanÕmlanmasÕ büyük önem taúÕmaktadÕr.
Genel olarak psikolojik taciz, iúyerinde veya iúle ba÷lantÕlÕ bir biçimde, bir kiúiye yönelik olarak onun onurunu zedeleyici, düúmanca, aúa÷ÕlayÕcÕ, küçük düúürücü veya rencide edici bir ortam yaratan, tekrarlanan hukuka
aykÕrÕ fiil olarak tanÕmlanabilir59. Görüldü÷ü gibi, bir davranÕúÕn psikolojik
taciz olarak nitelenebilmesi için o davranÕúÕn en azÕndan belirli bir süreden
beri devam etmesi, tekrarlanmasÕ, bir baúka deyiúle sistematik olmasÕ gerekir. Ancak úunu da belirtelim ki, psikolojik tacizden söz edebilmek için söz
konusu davranÕúlarÕn iúçinin iúyerinden uzaklaútÕrÕlmasÕ amacÕna yönelmiú
olmasÕ úart de÷ildir.
øúveren, iúçilerin psikolojik ve cinsel tacize u÷ramamalarÕ ve bu tür tacizlere u÷ramÕú olanlarÕn daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür60. øúverenin bu konuda iúçilerini ve yöneticilerini
bilgilendirmesi, ne gibi davranÕúlarÕn psikolojik taciz oluúturdu÷unu ya da
oluúturmadÕ÷ÕnÕ anlatmasÕ; iúyerinde psikolojik taciz olaylarÕnÕn olup olmadÕ÷Õ konusunda gerekti÷inde memnuniyet anketleri ile araútÕrma yapmasÕ,
psikolojik tacizin oldu÷u ya da olma tehlikesinin mevcut oldu÷unu gördü÷ünde de hemen önlem almasÕ yararlÕ olacaktÕr. Bu ba÷lamda gerek sorulacak sorularÕn gerekse verilen cevaplarÕn yorumlanmasÕ konusunda uzman
kiúilerden destek alÕnmasÕ da isabetli olacaktÕr.
Kuúkusuz bu konuda en büyük sorun taciz olaylarÕnÕn ispatÕnda yaúanacaktÕr. Bu nedenle øú Kanununun 5. maddesindeki hükme benzer bir
hükmün Türk Borçlar Kanununa da konulmasÕ daha isabetli olurdu. Fakat
4857 sayÕlÕ øú Kanununun kapsamÕna giren iúçiler bakÕmÕndan øú Kanununun
5. maddesi zaten uygulama alanÕ bulacaktÕr. Buna karúÕlÕk Türk Borçlar Kanunu, BasÕn øú Kanunu ve Deniz øú Kanunu kapsamÕna giren iúçiler bakÕmÕndan uygulamada ispat sorunlarÕ yaúanmasÕ söz konusu olabilecektir. Bu
eksikli÷in de uygulamada yargÕ kararlarÕ ile giderilmesinin mümkün oldu÷u
kanaatindeyiz.
59
60

Psikolojik tacize iliúkin olarak bazÕ ülkelerdeki düzenlemelerde yer alan tanÕmlar için
bkz. Güzel/Ertan, 515 vd.; Savaú, 63 vd.
AlÕnabilecek önlemler konusunda öneri ve görüúler için bkz. Güzel/Ertan, 524 vd. Bu
ba÷lamda Belçika Hukukundaki yaklaúÕm ilgi çekicidir. Buna göre iúveren iúyerinde
psikolojik tacize yönelik olarak risk analizi yapmalÕdÕr. Böylece iúveren iúyerinde psikolojik taciz olaylarÕnÕn ortaya çÕkmasÕna zemin hazÕrlayacak bir ortam ve koúullar olup
olmadÕ÷ÕnÕ araútÕrmalÕdÕr. E÷er iúyerinde iúçiler arasÕnda kiúisel çekiúme ve huzursuzluklar varsa böyle bir ortamda iúyerinde psikolojik taciz olaylarÕnÕn yaúanmasÕ da olasÕdÕr, Güzel/Ertan, 524.

- 103 -

cc) øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷ini sa÷lama borcu
Öte yandan, 6098 sayÕlÕ Kanunda iúçilerin sa÷lÕk ve güvenliklerinin
sa÷lanmasÕ konusunda 818 sayÕlÕ Kanundan oldukça farklÕ düzenleme yapÕlmÕú, iú Kanununun 77. maddesindeki düzenleme esas alÕnmÕútÕr. Kanuna
göre, iúveren, iúyerinde iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷inin sa÷lanmasÕ için gerekli her
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansÕz bulundurmak; iúçiler de iú
sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i konusunda alÕnan her türlü önleme uymakla yükümlüdür (m.417/II). Görüldü÷ü gibi madde adeta øú Kanununun 77. maddesinin
ilk fÕkrasÕnÕ ilk cümlesinin tekrarÕ niteli÷indedir.
6098 sayÕlÕ Kanuna göre, iúverenin yukarÕdaki hükümler dâhil, kanuna
ve sözleúmeye aykÕrÕ davranÕúÕ nedeniyle iúçinin ölümü, vücut bütünlü÷ünün
zedelenmesi veya kiúilik haklarÕnÕn ihlaline ba÷lÕ zararlarÕn tazmini, sözleúmeye aykÕrÕlÕktan do÷an sorumluluk hükümlerine tabidir (m.417/III).
Sözleúmeye aykÕrÕlÕktan do÷an sorumluluk hükmüne göre ise, borç hiç
veya gere÷i gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyece÷ini ispat etmedikçe, alacaklÕnÕn bundan do÷an zararÕnÕ gidermekle
yükümlüdür (m.111). DolayÕsÕyla, iúçi, iúin ifasÕ sÕrasÕnda ya da iúle ilgili
olarak bir zarara u÷radÕ÷Õnda, iúveren zararÕn meydana gelmesinde herhangi
bir kusurunun olmadÕ÷ÕnÕ ispat etmesi halinde bu zarardan sorumlu olmayacaktÕr. Bir baúka deyiúle, iúverenin kusurlu oldu÷unu iúçi de÷il, kusurlu olmadÕ÷ÕnÕ iúveren ispatlayacaktÕr.
øúverenin sorumlulu÷u sadece iúçisine karúÕ de÷ildir. Bilindi÷i gibi, iúverenin bir çalÕúanÕ, kendisine verilen iúin yapÕlmasÕ sÕrasÕnda baúkalarÕna
bir zarar verirse iúveren bu zararÕ gidermekle yükümlüdür. Adam çalÕútÕran
(iúveren), çalÕúanÕnÕ seçerken, iúiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararÕn do÷masÕnÕ engellemek için gerekli özeni gösterdi÷ini ispat ederse, sorumlu olmaz. Bir iúletmede adam çalÕútÕran, iúletmenin
çalÕúma düzeninin zararÕn do÷masÕnÕ önlemeye elveriúli oldu÷unu ispat etmedikçe, o iúletmenin faaliyetleri dolayÕsÕyla sebep olunan zararÕ gidermekle yükümlüdür. Adam çalÕútÕran, ödedi÷i tazminat için, zarar veren çalÕúana,
ancak onun bizzat sorumlu oldu÷u ölçüde rücu hakkÕna sahiptir (m. 66).
Kanunda tehlike sorumlulu÷u da do÷rudan düzenlenmiútir. DolayÕsÕyla iúveren bu hükme istinaden de sorumlu tutulabilecektir. Kanuna göre,
önemli ölçüde tehlike arzeden bir iúletmenin faaliyetinden zarar do÷du÷u
takdirde, bu zarardan iúletme sahibi ve varsa iúleten müteselsilen sorumludur. Bir iúletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanÕlan malzeme, araçlar ya
da güçler göz önünde tutuldu÷unda, bu iúlerde uzman bir kiúiden beklenen
tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sÕkça veya a÷Õr zararlar do÷urmaya
elveriúli oldu÷u sonucuna varÕlÕrsa, bunun önemli ölçüde tehlike arzeden bir
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iúletme oldu÷u kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arzeden iúletmeler için özel bir tehlike sorumlulu÷u öngörülmüúse, bu
iúletme de önemli ölçüde tehlike arzeden iúletme sayÕlÕr (m.71).
dd) Kiúisel verilerin kullanÕmÕ
6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununda iúçinin kiúisel verilerinin kullanÕmÕ konusunda da bir hükme yer verilmiútir. Buna göre, iúveren, iúçiye ait
kiúisel verileri, ancak iúçinin iúe yatkÕnlÕ÷Õyla ilgili veya hizmet sözleúmesinin ifasÕ için zorunlu oldu÷u ölçüde kullanabilir. Ancak özel kanun hükümleri saklÕdÕr (m. 419)61.
c) øú araç ve gereçleri ile malzeme sa÷lama borcu
6098 sayÕlÕ Kanunda iúçiye araç ve gereç sa÷lama borcu da iúverenin
borçlarÕ arasÕnda sayÕlmÕútÕr. Kanuna göre, aksine anlaúma veya yerel âdet
yoksa, iúveren iúçiye bu iú için gerekli araçlarÕ ve malzemeyi sa÷lamakla
yükümlüdür. øúçi iúverenle anlaúarak kendi araç veya malzemesini iúin görülmesine özgülerse, aksi anlaúmada kararlaútÕrÕlmadÕkça veya yerel âdet
bulunmadÕkça iúveren, bunun için iúçiye uygun bir karúÕlÕk ödemekle yükümlüdür.
Belirtelim ki, benzer bir hüküm 818 sayÕlÕ Kanunda da yer almaktadÕr.
Ancak 6098 sayÕlÕ Kanunda, kullanÕlan araç iúçiye ait olsa dahi iúverene,
aksine bir anlaúma yapmak koúuluyla, iúçiye bir karúÕlÕk ödemekten kurtulma imkanÕ sa÷lanmÕútÕr. 6098 sayÕlÕ Kanunda 818 sayÕlÕ Kanunda olmayan
bir hükme yer verilmiútir. Buna göre, iúveren, iúin görülmesinin gerektirdi÷i
her türlü harcama ile iúçiyi iúyeri dÕúÕnda çalÕútÕrdÕ÷Õ takdirde, geçimi için
zorunlu olan harcamalarÕ da ödemekle yükümlüdür. øúçinin geçimi için zorunlu harcamalarÕn neler oldu÷u ise Kanunda açÕklanmamÕútÕr. Bunlar herhalde iúçinin barÕnmasÕ, yemesi ve ulaúÕm için gerekli harcamalardÕr.
YazÕlÕ olarak yapÕlmÕú bir hizmet veya toplu iú sözleúmesinde, bizzat
iúçi tarafÕndan karúÕlanmasÕ kararlaútÕrÕlan harcamalarÕn, iúçiye götürü biçimde günlük, haftalÕk veya aylÕk olarak ödenmesi öngörülebilir. Ancak bu
ödeme, zorunlu harcamalarÕ karúÕlayacak miktardan az olamaz. Zorunlu
harcamalarÕn kÕsmen veya tamamen iúçi tarafÕndan bizzat karúÕlanmasÕna
iliúkin anlaúmalar geçersizdir.
61

Kiúisel verilen korunmasÕ hakkÕnda geniú bilgi için bkz. Sevimli, Ahmet: øúçinin Özel
YaúamÕna Müdahalenin SÕnÕrlarÕ, østanbul 2006, 113 vd; Okur, Zeki: øú Hukuku’nda
Elektronik Gözetleme, østanbul 2011, 73 vd.; Aksoy, Hüseyin Can: Medeni Hukuk ve
Özellikle Kiúilik HakkÕ Yönünden Kiúisel Verilerin KorunmasÕ, Ankara 2010; Tekergül,
Mehmet: øúyerinde Elektronik Gözetim UygulamalarÕ, SøCøL øú Hukuku Dergisi, 2011
Eylül.
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øúçi, iúin görülmesi için iúverenle anlaúarak iúverenin veya kendisinin
sa÷ladÕ÷Õ bir taúÕma aracÕ kullanÕyorsa, taúÕtÕn iúletilmesi ve bakÕmÕ için gerekli ola÷an giderler, hizmet için kullanÕldÕ÷Õ ölçüde iúverence karúÕlanÕr.
øúçi iúverenle anlaúarak, iúin görülmesinde kendi motorlu aracÕnÕ kullanÕyorsa, iúveren ayrÕca bu araçla ilgili vergiyi, zorunlu mali sorumluluk sigortasÕ
primini ve aracÕn yÕpranmasÕ karúÕlÕ÷Õnda uygun bir tazminatÕ hizmet için
kullanÕldÕ÷Õ ölçüde iúçiye ödemekle yükümlüdür. øúçi iúverenle anlaúarak,
hizmetin görülmesinde kendisine ait di÷er taúÕma araçlarÕnÕ ve hayvanlarÕnÕ
kullanÕyorsa iúveren, bunlarÕn kullanma ve bakÕmÕ için gerekli olan ola÷an
giderleri hizmet için kullanÕldÕ÷Õ ölçüde karúÕlamakla yükümlüdür.
d) Hizmet belgesi verme borcu
6098 sayÕlÕ Kanuna göre, iúveren, iúçinin iste÷i üzerine her zaman, iúin
türünü ve süresini içeren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür. øúçinin
açÕkça istemde bulunmasÕ hâlinde, hizmet belgesinde onun iúgörmedeki
becerisi ile tutum ve davranÕúlarÕ da belirtilir (m.426/I, II).
Ö÷retide de belirtildi÷i gibi, iúçi talepte bulundu÷unda iúveren bu belgeyi iúçiye vermek zorundadÕr62. øúverenin bu konuda herhangi bir takdir
hakkÕ bulunmamaktadÕr. Nitekim Kanuna göre, hizmet belgesinin zamanÕnda verilmemesinden veya belgede do÷ru olmayan bilgiler bulunmasÕndan
zarar gören iúçi veya iúçiyi iúe alan yeni iúveren, eski iúverenden tazminat
isteyebilir (m.426/III).
Belirtelim ki bu yükümlülük 4857 sayÕlÕ øú Kanununda özel olarak düzenlenmiú bulunmaktadÕr. øú Kanundaki hükme göre, “øúveren iúten ayrÕlan
iúçiye, iúveren tarafÕndan iúinin çeúidinin ne oldu÷unu ve süresini gösteren
bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede do÷ru
olmayan bilgiler bulunmasÕndan zarar gören iúçi veyahut iúçiyi iúine alan
yeni iúveren eski iúverenden tazminat isteyebilir” (m.28). øú Kanununda,
Türk Borçlar Kanunundan farklÕ olarak bu belgenin verilmesi iúçinin talebine ba÷lanmamÕútÕr. DolayÕsÕyla iúveren iúten ayrÕlan her iúçiye bu belgeyi
vermek zorundadÕr. øúveren bu belgeyi vermezse ya da belgede gerçe÷e aykÕrÕ bilgiler yazarsa, bundan zarar gören iúçi veya iúçiyi iúe alan yeni iúveren
iúverenden tazminat talep edebilecektir63. AyrÕca iúveren hakkÕnda øú Kanunu m.99/I, (c) bendi uyarÕnca idari para cezasÕ da uygulanabilecektir.
62
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Güneú/Mutlay, 238.
Çelik, 300; ùakar, 207.
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e) øúçilere dinlenme süresi verme borcu
aa) Hafta tatili verilmesi
Türk Borçlar Kanunu iúçilerin tatil ve dinlenme haklarÕnÕ da ayrÕca
düzenlemiútir. Kanuna göre, “iúveren, iúçiye her hafta, kural olarak pazar
günü veya durum ve koúullar buna imkân vermezse, bir tam çalÕúma günü
tatil vermekle yükümlüdür” (m.421/I).
Kanunda bu tatilin verilmesinden söz edilmiú, fakat iúçinin bu tatile
hangi koúullarla hak kazanaca÷Õna iliúkin hiçbir düzenleme yapÕlmamÕútÕr.
Bu hususun büyük bir eksiklik oldu÷u açÕktÕr. Bu konuda da kÕyasen øú Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasÕ isabetli olacaktÕr.
Borçlar Kanununa göre de hafta tatilinin kural olarak Pazar günü verilmesi gerekir. Fakat e÷er iúin niteli÷i ya da yürütülüú biçimi buna olanak
tanÕmÕyorsa, örne÷in iúin kesintisiz bir úekilde haftanÕn her günü yerine getirilmesi gerekiyorsa, böyle bir durumda iúçiye haftanÕn baúka günü de hafta
tatili verilmesi mümkündür. Maddedeki “durum ve koúullar buna imkân
vermezse” ibaresinin bu hususu ifade etti÷i kanaatindeyiz.
bb) YÕllÕk izin verme yükümlülü÷ü
øúveren en az bir yÕl çalÕúmÕú olan iúçilere yÕlda en az iki hafta izin vermek zorundadÕr. Fakat iúçi onsekiz yaúÕndan küçükse ya da elli yaúÕndan
büyükse bu durumda verilecek yÕllÕk ücretli izin süresi üç haftadan az olamaz (m. 422). Böylece daha önceki Borçlar Kanununda yer almayan bir
hakka Türk Borçlar Kanununda yer verilmiútir. Türk Borçlar Kanunundaki
düzenlemeye göre iúçinin hak kazanaca÷Õ yÕllÕk izin süresi kÕdemine göre
de÷iúmemektedir. Gerçekten, iúçinin kÕdemi ne kadar olursa olsun iúverenin
kural olarak iki haftalÕk izin süresi verme yükümlülü÷ü vardÕr. Ancak iúçinin yaúÕ onsekiz yaúÕndan küçük ya da elli yaúÕndan büyükse bu durumda
verilecek yÕllÕk izin üç haftadan az olamayacaktÕr. Elli yaúÕndaki iúçilere
verilmesi gereken izin süresi ise bizce iki haftadÕr. øú Kanununda açÕkça
“elli ve daha yukarÕ yaútaki iúçilere verilecek yÕllÕk ücretli izin” süresinden
söz edilmesine karúÕn, Türk Borçlar Kanununda elli yaúÕndan büyük iúçilerden söz edilmesi bu sonuca ulaúmayÕ gerekli kÕlmaktadÕr. Belirtelim ki bu
süreler asgari süreler olup, taraflarÕn anlaúmasÕ ile azaltÕlamaz fakat artÕrÕlabilir64.
Öte yandan, Kanunda yÕllÕk izin süresinden indirim öngören bir düzenlemeye de yer verilmiútir. Buna göre, iúçi, bir hizmet yÕlÕ içinde kendi
64

Akyi÷it, Ercan: Yeni Borçlar Kanunu’nda YÕllÕk Ücretli øzin, SøCøL øú Hukuku Dergisi,
Mart 2011, 30.
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kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir süreyle hizmeti yerine getirmedi÷i
takdirde iúveren, çalÕúÕlmayan her tam ay için, yÕllÕk ücretli izin süresinden
bir gün indirim yapabilir (m.423/I)65. Buna karúÕlÕk; iúçinin iúgörme edimini
yerine getirememe nedeni, kendi kusuru olmaksÕzÕn hastalÕk, kaza, yasal bir
yükümlülü÷ün veya kamu görevinin yerine getirilmesi gibi kiúili÷ine ba÷lÕ
bir sebepse ve iúçi bir hizmet yÕlÕ içinde en çok üç ay süreyle iúgörme edimini yerine getirememiúse, iúveren böyle bir durumda iúçinin yÕllÕk ücretli
izin süresinden indirim yapamaz (m.423/II). Bunun gibi, iúveren, gebelik ve
do÷um yapma sebebiyle iúgörme edimini en çok üç ay süreyle yerine getiremeyen kadÕn iúçinin yÕllÕk ücretli izin süresinden indirim yapamaz
(m.423/III).
Belirtelim ki, Türk Borçlar Kanununun kapsamÕna girenler için öngörülen bu hükmü bizce øú Kanununun kapsamÕna giren iúçiler bakÕmÕndan
uygulama olana÷Õ yoktur. Zira yÕllÕk iznin süresi, hesaplanmasÕ, kullanÕlmasÕ
4857 sayÕlÕ øú Kanununda özel olarak düzenlenmiútir. Gerçekten iúçinin yÕllÕk izne hak kazanmak için doldurmasÕ gereken bir yÕlÕn hesaplanmasÕ øú
Kanununun 55. maddesinde özel olarak hüküm altÕna alÕnmÕútÕr. Bu maddede belirtilen koúul ve sÕnÕrlamalar çerçevesinde iúçinin çalÕúamadÕ÷Õ süreler
bir indirim sebebi olarak öngörülmemiú, sadece izne hak kazanma bakÕmÕndan geciktirici bir etkiye sahip kÕlÕnmÕútÕr. DolayÕsÕyla øú Kanununda bu
konuda bir boúluk bulunmamaktadÕr ve Türk Borçlar Kanununda bu hükmün de boúluk doldurucu iúlevinden söz etmek mümkün de÷ildir.
Kanuna göre hizmet veya toplu iú sözleúmeleriyle, iúçinin aleyhine
hüküm do÷uracak úekilde, ikinci ve üçüncü fÕkra hükümlerine aykÕrÕ düzenleme yapÕlamaz (m.423/IV). Kanunda açÕkça söz konusu fÕkralarÕn iúçi
aleyhine de÷iútirilemeyece÷i belirtildi÷i için Kanundaki hükümler iúçiler
lehine de÷iútirilebilecektir. Ancak aleyhe de÷iútirilme yasa÷ÕnÕn neden sadece ikinci ve üçüncü fÕkra ile sÕnÕrlÕ tutuldu÷unu anlama olana÷Õ da bulunmamaktadÕr. Bize göre aynÕ yasak ilk fÕkra için de söz konusu olmalÕdÕr ve
iúveren Kanunda öngörülen miktardan daha fazla bir indirim uygulayamamalÕdÕr.
YÕllÕk ücretli izinler, kural olarak aralÕksÕz biçimde verilir; ancak taraflarÕn anlaúmasÕyla ikiye bölünerek de kullanÕlabilir. øúveren, yÕllÕk ücretli
izin tarihlerini, iúyerinin veya ev düzeninin menfaatleriyle ba÷daútÕ÷Õ ölçüde, iúçinin isteklerini göz önünde tutarak belirler.
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Bu konuda ayrÕntÕlÕ açÕklamalar için bkz. Akyi÷it, 31 vd.
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f) Hizmet buluúu gerçekleútirenlere uygun bir karúÕlÕk verme
yükümü
Türk Borçlar Kanunu iúgörme edimini yerine getirirken bir hizmet buluúu yapan iúçiler bakÕmÕndan da bir düzenleme getirmiútir. Buna göre,
“Hizmet buluúlarÕ üzerinde iúçinin ve iúverenin haklarÕ, bunlarÕn kazanÕlmasÕ ile di÷er sÕnaî ve fikrî mülkiyet haklarÕ konusunda özel kanun hükümleri
uygulanÕr” (m. 427).
Belirtelim ki, Kanunda sözü geçen özel kanun 1995 tarihli ve 551 sayÕlÕ “Patent HaklarÕnÕn KorunmasÕ HakkÕnda Kanun Hükmünde Kararname”dir. Gerçekten bu KHK’nin 16 ve devamÕ maddelerinde iúçi buluúlarÕna
iliúkin hükümler bulunmaktadÕr.
Kararnamenin 16. maddesine göre, “Bu Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre iúçi, bir özel hukuk sözleúmesi veya benzeri bir hukuk
iliúkisi gere÷i, baúkasÕnÕn hizmetinde olan ve bu hizmet iliúkisini iúverenin
gösterdi÷i belli bir iúle ilgili olarak kiúisel bir ba÷ÕmlÕlÕk içinde ona karúÕ
yerine getirmekle yükümlü olan kiúidir. Ücretsiz olarak ve belirli bir süreye
ba÷lÕ olmaksÕzÕn hizmet gören stajyerler ve pratik yapan ö÷renciler de, bu
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre iúçi sayÕlÕr” (f. III). Hizmet
buluúu da söz konusu Kararnamede tanÕmlanmÕútÕr. Buna göre, hizmet buluúu, iúçinin bir iúletme veya kamu idaresinde yükümlü oldu÷u faaliyeti gere÷i
gerçekleútirdi÷i veya iúletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalÕúmalarÕna dayanan, iúçinin iú iliúkisi sÕrasÕnda yaptÕ÷Õ buluúlardÕr
(m.17/II). DolayÕsÕyla iúçi bir hizmet buluúu yaptÕ÷Õnda söz konusu Kanun
Hükmünde Kararnamedeki hükümler çerçevesinde bazÕ taleplerde bulunabilecektir66.
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Bu konuda ayrÕntÕlÕ açÕklamalar için bkz. Canbolat, Talat: øúçi BuluúlarÕ, østanbul 2007,
96 vd.
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TARTIùMA

OTURUM BAùKANI- TartÕúma bölümüne geçmek üzereyiz. Bu konuda her iki tebli÷ sahibine de sorularÕnÕz ya da katkÕlarÕnÕz olacaktÕr.
ToplantÕ düzeni bakÕmÕndan sizlerden istirhamÕm, öncelikle, söz alan
arkadaúÕmÕzÕn adÕnÕ soyadÕnÕ, kurumunu ve sorusunu sorduktan sonra da
hangi tebli÷ sahibine bunu yöneltmek istedi÷ini veya kimin tarafÕndan cevaplandÕrÕlmasÕnÕ istedi÷ini de açÕkça belirtmesi. Böylelikle sorularÕ almÕú
ve daha düzgün bir biçimde yanÕtlamÕú olaca÷Õz.
Buyurun.
PROF. DR. GÜLSEVøL ALPAGUT (østanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö÷retim Üyesi)- Her iki konuúmacÕya da teúekkür ederek baúlamak istiyorum.
AklÕma takÕlan bir-iki úeyi sormak istiyorum ve bu arada da, esasÕnda
iú hukukçularÕ olmadan hizmet akdine iliúkin bölümün hazÕrlanmasÕ nedeniyle birtakÕm sÕkÕntÕlarÕn yo÷un olarak yaúanaca÷ÕnÕ úimdiden ifade etmek
istiyorum.
405’inci madde “økramiye” baúlÕ÷Õ altÕnda, “iúveren, bayram, yÕlbaúÕ
ve do÷um günü gibi belirli günler dolayÕsÕyla iúçilerine özel ikramiye verebilir”, alt fÕkrada, “hizmet sözleúmesi, ikramiyenin verildi÷i dönemden önce
sona ermiúse, ikramiyenin çalÕútÕ÷Õ süreye yansÕyan bölümü ödenir” diyor.
Burada, büyük ihtimalle YargÕtay 9’uncu Hukuk Dairesinin bir müdahalesiyle “kÕstelyevm” ödemenin kanuna getirildi÷ini görüyoruz; bu ilk bakÕúta
isabetli gibi görünebilir. øú sözleúmesi veya di÷er hukuki kaynaklarda, ikramiye verilirken iki úekilde bir süre tayin edilebilir, çeúitli vesileler konulabilir: Bundan bir tanesi, bir vade olabilir, farz edin ki, “yÕlbaúÕnda veya her yÕl
sonunda bir maaú tutarÕnda ikramiye ödenecektir” úeklinde. Bu takdirde bir
vade belirlemesi söz konusudur. Bir di÷eri de, “iúçinin yÕlbaúÕnda çalÕúmÕú
olmasÕ úartÕyla ona yÕlbaúÕ ikramiyesi ödenecektir” úeklinde olabilir veya
burada verdi÷imiz örnekte oldu÷u gibi, “iúçinin do÷um gününde ona bir
çeyrek altÕn verilecektir” úeklinde belirlenebilir. Bu ikisi arasÕndaki ayrÕm
ortaya konmaksÕzÕn yapÕlan düzenlemeden úunu anlÕyorum: øúçinin aralÕk
ayÕnda do÷um günü var, iúveren de ona hediye vermeyi veya herhangi bir
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parasal ödemede bulunmayÕ taahhüt etmiú durumda. øúçi ocak ayÕnda iú yerinden çÕkarken, “benim aralÕk ayÕnda gelecek do÷um günüm için veya yÕlbaúÕnda yÕlbaúÕ ikramiyesi olarak verilecek úey için oranlÕ olarak ödeme talep edebiliyorum” diyebilecek midir, bu mantÕklÕ mÕdÕr? Bence bunun do÷ru
olmadÕ÷ÕnÕ ve dolayÕsÕyla burada esasÕnda ani müdahalelerin sakÕncalÕ sonuçlarÕ beraberinde getirebilece÷ini görüyoruz. AralÕk’taki bayram için ocak
ayÕnda ben niye kÕstelyevm ücret ödeyeyim; böyle bir durum söz konusu
de÷il. Ama, vade olarak belirlendi÷i zaman, ifa etti÷im dönemle oranlÕ olarak bir ödemede bulunmam isabetlidir; o ayrÕ bir úey.
Bunun dÕúÕnda, de÷erli meslektaúÕm Caniklio÷lu, fazla çalÕúma kavramÕnÕn, daha do÷rusu sürenin Borçlar Kanununda yer almadÕ÷ÕnÕ, serbest
zamanÕn nasÕl kullanÕlaca÷Õna iliúkin herhangi bir úeyin olmadÕ÷ÕnÕ söyledi.
Bence bu çok büyük bir kanun aksaklÕ÷Õ. Burada, øú Kanununa nasÕl gideriz
bunu sormak istiyorum. “øú Kanununa gitmeliyiz” dedi ama, teknik hukuk
bakÕmÕndan, do÷rudan Borçlar Kanununa tabi bir iúçi için Borçlar Kanunundan øú Kanununa veya BasÕn øú Kanununa gitmek, -böyle çeúitli kanunlarÕmÕz var- kanÕmca mümkün de÷il. Zaten bu iúçi øú Kanununa tabiyse veya
BasÕn-Deniz øú Kanununa tabiyse onlara zaten o kanunlar uygulanacak, orada herhangi bir sorun yok.
409’uncu madde bugün için gerekli mi, bu benim kafama takÕldÕ.
Uzun süreli bir hizmet iliúkisinde, iúçi, hastalÕk, askerlik veya kanundan
do÷an çalÕúma ve benzeri sebeplerle, kusuru olmaksÕzÕn iú gördü÷ü süreye
oranla kÕsa bir süre için iú görme edimini ifa edemezse, iúveren, baúka bir
yolla karúÕlanmadÕ÷Õ takdirde, o süre için iúçiye hakkaniyete uygun bir ücret
ödemekle yükümlüdür. Burada, sosyal güvenlik sisteminin geliúti÷i bir dönemde ve tüm iúçilerin artÕk bu úemsiye altÕnda bulundu÷u bir dönemde,
acaba 6 yÕl çalÕúmÕú bir iúçi, 1 yÕllÕk askere gittim veya hastalandÕm diye bir
talepte bulunabilecek mi, özellikle askerlik veya di÷er kanundan do÷an çalÕúma yükümlülüklerinde iúverenden bir ücret talep edebilecek mi, kanunda
böyle bir hükme yer verilmesi gerekir mi gerekmez mi, en azÕndan tartÕúÕlabilir diye düúünüyorum.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teúekkür ediyorum.
OTURUM BAùKANI- Biz teúekkür ederiz.
Buyurun.
ALø NAFøZ KONUK (TøSK Yönetim Kurulu Üyesi)- Öncelikle,
gerek Oturum BaúkanÕ olarak size, gerek tebli÷ sunan hocalarÕmÕza teúekkür
ederiz.
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Benim sorudan ziyade bir katkÕm veyahut da bir yorumum olacak; øú
Kanununun yasalaúmasÕ sürecinde de bu konu gündeme gelmiúti, biraz önce
SayÕn Caniklio÷lu da konuya de÷indi. “øú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i konusunda
iúverenin, iúçinin sa÷lÕ÷ÕnÕ koruyabilmesi için, teknolojik yenilikleri de dikkate alarak her türlü tedbiri almasÕ gerekir” gibi bir ifade kullandÕlar ki, bu
tabii çok tehlikeli bir ifade. Bunu, “iúveren her teknolojik yenili÷i takip ederek, o teknolojik yenili÷i alÕp iú yerinde uygulamasÕ gerekir” úeklinde anlarsak bunun altÕndan kalkÕlmaz. Burada kanÕmca anlamamÕz gereken veya
düúünmemiz gereken husus; iúverenin müdebbir bir iúveren olarak davranarak almasÕ gereken tedbirleri, önlemleri almÕú olmasÕ, onun, koruyucu davranÕúÕnÕ yerine getirmiú oldu÷u úeklinde anlamak gerekir.
Bir di÷er husus da, zaman zaman, “øú kanunlarÕ arasÕnda BasÕn øú Kanunu, Deniz øú Kanunu ve øú Kanunu içinde hangisine gidilecektir, hangisinin hükmü dikkate alÕnacaktÕr” diye de÷iniliyor. KanÕmca onlar için, bu üç
kanun içinde øú Kanununu gene genel kanun, BasÕn ve Deniz øú kanunlarÕnÕ
da özel kanun olarak dikkate almak gerekir. øú Kanununa bir yollama veyahut da øú Kanununa atÕf yapmak gerekirse, do÷rudan do÷ruya, bizim øú Kanunu diye tanÕmladÕ÷ÕmÕz kanuna gitmek gerekir, BasÕn ve Deniz øú kanunlarÕnÕn bunlar için uygulanmasÕnÕn dikkate alÕnmamasÕ gerekir diye düúünüyorum.
Teúekkür ederim.
OTURUM BAùKANI- Biz teúekkür ederiz.
Buyurun øsmet Bey.
øSMET SøPAHø (MESS Genel Sekreteri)- Efendim zihinsel bir
karmaúa içindeyiz. Ben bugün bu fÕrsatÕ buldu÷um için, Borçlar Kanununu
hazÕrlayan Komisyon BaúkanÕ olarak de÷erli Hocama úu soruyu sormak
istiyorum: øú KanunlarÕyla bu kadar iç içe olan bir meselede, Borçlar Kanununu hazÕrlayan Komisyon, buradaki düzenlemelerin üst kanun oldu÷unu
mu düúündü, yoksa, di÷er kanunlar var, bu kanunlar varsa, bunlar bunun
dÕúÕndaki düzenlemeler için geçerli olsun diye mi düúündü? Bu sorunun
cevabÕ teknik anlamda son derece önemli.
Teúekkür ediyorum.
OTURUM BAùKANI- Teúekkür ederiz.
Bu sorulardan siz kendi üzerinize düúenleri, daha sonra da Nurúen
HanÕm kendi üzerine düúenleri cevaplasÕn.
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Soru olarak yöneltilen son soruya cevap olarak úunu ifade edeyim: Tabii ki, Türk Borçlar Kanununun øú Kanu- 112 -

nuna göre bir üst norm úeklinde düúünülerek kaleme alÕnmasÕ söz konusu
de÷il. Ancak, bilinçli olarak “hizmet sözleúmesi” terimi kullanÕlmÕútÕr, “iú
sözleúmesi” denmemiútir. øú Kanunu kapsamÕna giren, onun uygulama alanÕna giren sözleúmelere, mesela en az 50 iúçinin çalÕútÕ÷Õ bir yer bakÕmÕndan
iú sözleúmesi denilsin, ama hizmet sözleúmesi denildi÷inde, Borçlar Kanununa tabi bir hizmet iliúkisi anlaúÕlsÕn diye bilhassa böyle kullanÕlmÕútÕr.
ùunu da hemen ifade edeyim: øú Kanunundaki hükümlerle Borçlar Kanununun hizmet sözleúmesine iliúkin hükümleri arasÕnda tam bir uyumun gözetilmesi söz konusu olmamÕútÕr. Gerek süre yönünden, gerek miktarlar yönünden, burada az sayÕda iúçinin istihdam edildi÷i yerler oldu÷u düúüncesiyle orada øú Kanunundan farklÕ bazÕ düzenlemelere yer verilmiútir; onu ifade
etmek isterim. DolayÕsÕyla, önce øú Kanunu, øú Kanununun uygulama alanÕna giren noktalarda uygulanacak, ama orada hüküm yoksa, tabii ki tamamlayÕcÕ nitelikte olmak üzere, SayÕn Nurúen Caniklio÷lu’nun da ifade etti÷i
gibi, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasÕ söz konusu olabilecektir.
PROF. DR. NURùEN CANøKLøOöLU- Zannediyorum ilk üç soruya cevap verme biçiminde gerçekleúecek.
EsasÕnda ben de, tebli÷i hazÕrlarken SayÕn Alpagut’un sorusuyla ilgili
sÕkÕntÕyÕ yaúadÕm; hangisi genel kanun, hangisi özel kanun?
Borçlar Kanunu, bizim genel anlayÕúÕma göre, en azÕndan benim de
katÕldÕ÷Õm görüúe göre, genel kanun niteli÷inde, özel kanun ise øú Kanunu.
Genel kanundaki hükümlerdeki boúluklarÕ özel kanundaki hükümlerle doldurma ihtiyacÕ âdeta çok sÕk ortaya çÕkÕyor. Oradaki kanundaki hükümlerle
boúlu÷u doldurmak mÕ deriz, daha farklÕ ifade mi olabilir ama, serbest zamanÕn kullanÕmÕna iliúkin olarak kanunda bir genel ilke var. Bu, ne kadar
süre içerisinde kullanÕlacak, serbest zaman kullanÕldÕ÷Õnda ona ne kadar bir
süre verilecek, yüzde 50 zamlÕ mÕ olacak, birebir karúÕlÕ÷Õ mÕ olacak vesaire;
bir dolu konu düzenlenmemiú. Bir uyuúmazlÕk çÕktÕ÷Õnda bu uyuúmazlÕ÷Õ bir
úekilde çözmek lazÕm. O zaman da önümüzde, yasa koyucunun bu konuda
iradesini ortaya koydu÷u bir kanun örne÷i var. Bana göre, oradaki hükümleri en azÕndan kÕyasen dikkate alarak burada uygulamak gerekiyor. Genel
kanun-özel kanun iliúkisi biçiminde de÷il, oradaki hükmü kÕyasen burada da
dikkate almakta yarar var gibi görünüyor. O bir sÕkÕntÕ. Çok yerde øú Kanunundaki hükümlere atÕf yapma ihtiyacÕ ortaya çÕkÕyor.
409’uncu maddeye ihtiyaç var mÕ; tabii esasÕnda tartÕúÕlabilir. Gerçekten, Sosyal Güvenlik Kurumu ortaya çÕkmÕú, geçici iú göremezlik ödenekleriyle iúçinin ücret alamadÕ÷Õ durumlarda, -tabii ki hastalÕkla sÕnÕrlÕ- ücret
almasÕ söz konusu olabiliyor. Elde böyle bir kanun var. Böyle bir kanun
oldu÷unda bunu muhakkak dikkate almak gerekecek. YalnÕz, askere giden
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iúçiye ücret ödenmesi gerekir mi noktasÕnda maddede bir dolu ayrÕntÕ var;
uzun süreden beri devam eden sözleúme olacak, elinde olmayan sebeple
nispeten bir ücret elde edememe durumu olacak ve iúveren de aslÕnda o sürenin ücretini de tam olarak karúÕlama yükümlülü÷ünde de÷il gibi görünüyor, hakkaniyete uygun, makul bir ücret verecek. UyuúmazlÕk çÕktÕ÷Õnda
belki burada, bu ücreti almadÕ÷Õnda iúçi zor durumda kalacak mÕ, iúverenin
ona hakkaniyete uygun olarak ücret vermesi beklenir mi, gerekir gibi bir
dolu hususu gözetmek gerekecek. Muhtemelen uygulamasÕ da çok söz konusu olmayacaktÕr diye düúünüyorum. Bana göre bunlar çok büyük rakamlara ulaúan mebla÷lar olmayacaktÕr.
Bir baúka husus, Ali Nafiz Konuk Beyin söyledi÷i husus. Belki biraz
yanlÕú anlaúÕldÕm gibi görünüyor. Ben, teknolojik geliúmelerin takip edilmesi gere÷inden söz ederken, kiúisel görüú olarak de÷il de, YargÕtay’Õn önceden beri verdi÷i kararlarda, insan yaúamÕnÕn kutsallÕ÷Õ çerçevesinde iúverenin almasÕ gereken önlemler belirlenirken iúverenin mali durumu veya bilgisi de÷il, teknolojinin gerektirdi÷i her türlü yenilikleri de takip ederek önlem
almasÕ gerekir gibi ifadeleri var, bu YargÕtay’Õn kendi ifadesi ve YargÕtay
bunu kararlarÕnda sÕk da kullanÕyor, úablon kullandÕ÷Õ bölümler de var. Tabii
ki, YargÕtay’Õn kararÕnÕ bana göre de tamamen yadsÕmak mümkün de÷il,
yani teknolojik geliúmeler belli ölçüde bana göre de takip edilmeli ama, kiúisel kanaatim olarak orada da bir sÕnÕr gözetilmeli. Teknoloji dedi÷imiz úey
o kadar hÕzlÕ geliúiyor ki, bir makineyi alÕyorsunuz, daha monte ederken
belki iúçi sa÷lÕ÷Õ açÕsÕndan çok daha güvenli yeni makinelerin yapÕldÕ÷ÕnÕ
görebiliyorsunuz. Bu durumda, “onu götür, yenisini getirelim” diyebilmek
zaten mümkün olmayacaktÕr. Herhâlde, eski makinelerle, iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i açÕsÕndan alÕnmasÕ gereken önlemlerin, belki hakkaniyet ifadesi de
çok isabetli olmayacak ama…
OTURUM BAùKANI- O eskisinde, 332’de vardÕ, úimdi yok artÕk.
PROF. DR. NURùEN CANøKLøOöLU- Evet.
øúçi yaúamÕnÕn kutsallÕ÷ÕnÕ göz önünde tutarak, mali duruma biraz daha geri planda bakarak, ama belki ikisini de dengeleyerek, iúverenin ekonomik açÕdan çok zor durumda kalmamasÕnÕ da temin edecek makul bir bakÕú
açÕsÕyla alÕnmasÕ gereken önlemleri de÷erlendirmek gerekir. Onun sÕnÕrÕnÕ
söylemek zor muhakkak ki; onu ifade etmek istiyorum.
Teúekkür ediyorum.
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- SayÕn Baúkan müsaadenizle ben de bir
açÕklama yapmak istiyorum.
OTURUM BAùKANI- Buyurun.
- 114 -

PROF. DR. NEVZAT KOÇ- BakÕn, 409’uncu maddeyle ilgili olarak, “uzun süreli bir hizmet iliúkisinde, iúçi, hastalÕk, askerlik veya kanundan do÷an çalÕúma ve benzeri sebeplerle, kusuru olmaksÕzÕn, iú gördü÷ü
süreye oranla kÕsa bir süre için iú görme edimini ifade edemezse” deniyor.
Biz, medeni hukuk bakÕmÕndan bu tür ifadeleri kural içi boúluk olarak de÷erlendiririz. Kural içi boúlu÷u, somut olayda uyuúmazlÕ÷a bakan hâkimin
çözmesi gerekecektir. O itibarla, bu ifadeden, diyelim, askerlik 15 aysa, 17
aysa, bu sürenin tamamÕnÕ kapsayan bir ücret isteyebilir sonucu çÕkarmak
mümkün de÷ildir. øúçinin burada, uzun süreli bir hizmet iliúkisinde çalÕúma
süresine, nispeten kÕsa sayÕlabilecek bir süre bu nedenlerle çalÕúmasÕna ara
vermesi söz konusu ise, üstelik de, bu kaybÕ baúka bir yolla da karúÕlanmamÕúsa, o takdirde hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.
Bu düzenlemede, -hemen onu söyleyeyim- øsviçre Borçlar Kanununda
bu konuda yer alan hükümler de dikkate alÕnmÕútÕr. Bu kÕsmÕn FransasÕzca
metninden çevirisi tarafÕmdan yapÕlmÕútÕr, onu da ifade edeyim. Onlar dikkate alÕnmÕútÕr ama, birebir aynÕsÕ alÕnmamÕútÕr. Mesela bu hazÕrlÕk yapÕldÕktan sonra, -çok iyi hatÕrlÕyorum- Komisyona iú hukuku Profesörü SayÕn Sarper Süzek davet edilmiútir. O, Komisyonda bizim metnimizi yeni øú Kanunuyla karúÕlaútÕrmalÕ olarak de÷erlendirmiú, “uygun” buldu÷unu ifade etmiútir. Müdahale etti÷i, “úu úöyle olsa iyi olur” dedi÷i, hizmet iliúkisinin tanÕmÕyla ilgili maddede, bir ba÷ÕmlÕlÕk iliúkisinin kavram olarak tanÕmda yer
almasÕnÕn uygun olaca÷Õ yönünde. Bunlar yapÕlmÕútÕr. AyrÕca, Adalet Komisyonundaki görüúmeler sÕrasÕnda da YargÕtay 9’uncu Hukuk Dairesi BaúkanÕ da katÕlmÕútÕr, mesela ücret ödenmesinin banka aracÕlÕ÷Õyla olmasÕ konusundaki öneri (“biz bu kararlarda sÕkÕntÕ çekiyoruz, bu ödemelerin banka
aracÕlÕ÷Õyla olmasÕ hem kayÕt dÕúÕlÕ÷Õ önler, hem bizi birtakÕm sÕkÕntÕlardan
kurtarÕr”) kendisinden gelmiútir. AslÕnda øsviçre’de de benzer bir düzenleme
vardÕ. Biz orada úöyle demiútik: øú yerinde veya banka hesabÕna ödenir, duruma göre iú yerinde, duruma göre banka hesabÕna yatÕrÕlarak ödenir dedik.
Bu öneri üzerine, “iú yerinde ödeme” kÕsmÕ çÕkarÕldÕ, sadece bankaya ödeme
zorunlulu÷u getirildi. Fakat, Genel Kurul aúamasÕnda bir de baktÕk ki bir
de÷iúiklik zaten Borçlar Kanununda yapÕlmÕú.
OTURUM BAùKANI- øú Kanununda yapÕldÕ.
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- øú Kanununda yapÕlmÕú; üç bakanlÕ÷Õn
yayÕnlayaca÷Õ yönetmelik çerçevesinde, “hangi iúçilere ödenecek ücretlerin
iú yerinde, hangilerinin bankada ödenmesi gerekir” tarzÕnda. O zaman,
uyum sa÷lama açÕsÕndan tekrar o metne döndük, onlarÕ da böylece kaleme
aldÕk.
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Demek istedi÷im, tabii ki iú hukukçularÕnÕn birço÷unun incelemesinin
belki söz konusu olmamÕú olabilir ama, bu metinler hazÕrlandÕ÷Õnda görüúe
gönderildi, 2 hafta boyunca Antalya’da BakanlÕ÷Õn tesislerinde kampa girerek bunlarÕ de÷erlendirdi÷imizi hatÕrlÕyorum. O itibarla, varsa e÷er ileri sürülmüú bir de÷erlendirme, bir görüú, o mutlaka de÷erlendirilmiútir, onu ifade
edeyim. 405’te, ikramiyeyle ilgili de÷indi÷iniz nokta için de aynÕ açÕklamayÕ
yapabilirim, “kÕstelyevmi nereden aldÕnÕz” tarzÕnda. Tabii o yönde YargÕtay
içtihatlarÕ da var. “Ocak ayÕnda yaú günü var, aralÕk’ta ayrÕldÕ, ne olacak”
tarzÕnda spesifik bir örnek verdiniz. Burada da aynÕ úeyi söyleyece÷im.
Hizmet sözleúmesi, ikramiyenin verildi÷i dönemden önce sona ermiúse, ikramiyenin çalÕútÕ÷Õ süreye yansÕyan bölümü, bunu da kural içi boúluk olarak
de÷erlendirece÷iz; bunu hâkim yorumlayacaktÕr. Biz úunu sürekli vurguluyoruz: Biz hâkimlerimize güveniyoruz, hakimler gerekli uygulamayÕ bu
noktalarda yapacaklardÕr. Onun için, bunlarda bir mantÕ÷a aykÕrÕlÕk yoktur
diye düúünüyoruz. Belki bir mantÕksÕzlÕk, bir çeliúki gibi görünebilir ama,
bunlar bilerek bu hâle getirilmiútir; onu Komisyon BaúkanÕ olarak açÕklamayÕ gerekli görüyorum.
Teúekkür ediyoruz.
Bir-iki soru daha alalÕm.
Buyurun.
DOÇ. DR. MUSTAFA AKSU (østanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö÷retim Üyesi)- Ben genel iúlem úartlarÕna iliúkin olarak bir konuda
soru sormak istiyorum.
Hocam, genel iúlem úartlarÕ yazÕlÕ olmak zorundalar mÕ? Özellikle iú
hukukundan hareketle aklÕma úöyle bir durum geldi: øú hukukunda, iúveren
belli dönemlerde iúçilere birtakÕm ödemeler yaparsa, daha önceden sözleúmede düzenlenmemiú oldu÷u hâlde kendili÷inden böyle bir ödeme yaptÕ ve
bu her yÕl tekrarlana tekrarlana bir iú yeri uygulamasÕ hâline geldi, bunu
acaba genel iúlem úartlarÕ çerçevesinde de÷erlendirmek mümkün olacak mÕ,
bu çerçevede de÷erlendirirsek özellikle 24’üncü maddeyi burada uygulamak
mümkün olabilecek mi, daha sonra iúveren bunu tek taraflÕ olarak ortadan
kaldÕrmak isterse acaba bu engele takÕlabilecek mi, yoksa genel iúlem úartlarÕnÕ sadece yazÕlÕ koúullarla mÕ sÕnÕrlamak gerekir?
Teúekkür ederim.
OTURUM BAùKANI- økramiyelerle ilgili, münhasÕran, onu mu
sormak istiyorsunuz?
DOÇ. DR. MUSTAFA AKSU- Evet, o çerçevede.
- 116 -

PROF. DR. NEVZAT KOÇ- AnladÕ÷Õm kadarÕyla, genel anlamda,
“genel iúlem koúullarÕnÕn yazÕlÕ olarak hazÕrlanmÕú olmasÕ úart mÕdÕr” diye
soruyorsunuz. HayÕr, úart de÷ildir, onu ifade edebilirim. 20’nci maddenin
1’inci fÕkrasÕnda da açÕkça, “bu genel iúlem koúullarÕnÕn aynÕ sözleúmede
veya ekinde yer almasÕ, türü veya yazÕ úekli veya úekli önem taúÕmaz” denir.
O itibarla, yazÕlÕ úekilde yapÕlmasÕ bir geçerlilik úekli de÷ildir. Ancak, takdir
edersiniz ki, uzunca maddelerden oluúan, 50, 100, 150, 200, hatta sayfalarca
devam eden bir metnin standart olarak hazÕrlanmasÕ, -bu zaten hazÕrlayan
tarafÕndan, düzenleyen tarafÕndan önceden hazÕrlanÕyor- bunun sözlü olarak
yapÕlmasÕ zaten söz konusu de÷il. Onun için, uygulamada fiilen bu genel
iúlem koúullarÕnÕn yazÕlÕ úekilde kaleme alÕndÕ÷ÕnÕ söyleyebiliriz.
OTURUM BAùKANI- Teúekkür ediyoruz.
Buyurun Cengiz Bey.
CENGøZ DELøBAù (TøSK DanÕúmanÕ)- Sunumlar için her iki hocama da çok teúekkür ediyorum; çok de÷erli katkÕ aldÕk.
Hocam ben öncelikle kanunun hazÕrlanma süreci konusunda bir úeyler
söylemek istiyorum.
Kanunun hazÕrlanmasÕnda sosyal taraflarÕn pek dikkate alÕnmadÕ÷Õ kanaatindeyim. Bu kanun hazÕrlanÕrken ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õ
da pek dikkate alÕnmadÕ ama, özellikle iú sözleúmesine, hizmet sözleúmesine
iliúkin hükümlerin taraflarÕ hem sosyal taraflar, hem ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷ÕydÕ. Ticaret Kanununda da aynÕ úey söylendi. YargÕtay’dan
görüú alÕndÕ, tabii ki yargÕdan alÕnmadÕ. Bence, uygulayÕcÕ bakanlÕklardan ve
sosyal taraflardan da görüú alÕnmalÕydÕ. Özellikle acÕmasÕz rekabet koúullarÕnÕn yaúandÕ÷Õ bir dönemde böyle bir ana kanun, -ki ben, Medeni Kanunu
ve Borçlar Kanununu Anayasa’dan sonra ana kanun olarak görüyorum- her
ne kadar, “özel kanunlarda hüküm olmamasÕ hâlinde bu kanundaki hükümler uygulanacak” dense dahi, uygulamada görece÷iz ki, yargÕ da dahil olmak
üzere bu ana kanun olarak de÷erlendirilerek buradaki birçok husus uygulamaya geçecek.
“A÷ÕrlÕklÕ olarak az sayÕda iúçi çalÕútÕran iú yerleri için” denildi. BaktÕ÷ÕmÕzda, özellikle hizmet sözleúmesine iliúkin hükümler âdeta yeni bir øú
Kanunu ve øú Kanununda olmayan yükümlülükleri getiren yeni bir øú Kanunu gibi. Buraya baktÕ÷ÕmÕzda, e÷er bu kanuna göre uygulama yapacak olursak, bu az sayÕda iúçi çalÕútÕran iú yerlerinin durumu çok kötü. Örne÷in
Mobbing konusunda, psikolojik taciz konusunda daha büyük iúletmeler için
bir düzenleme yapÕlmamÕúken, küçük iúletmeleri, bunun için düzenleme
yapmak gibi bir durumla karúÕ karúÕya getirece÷iz.
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393’üncü maddede, mükerrerliklerin kÕyas yoluyla çÕraklara uygulanaca÷Õ belirtiliyor. Ama 3308 sayÕlÕ Mesleki E÷itim Kanunu var ve çÕraklara
iliúkin hemen hemen bütün düzenlemeler orada. Burada “kÕyas yoluyla çÕraklara uygulanÕr” dersek e÷er çÕraklarÕ da iúçi olarak kabul etmemiz gerekecek gibi bir sonuca gideriz diye düúünüyorum.
Hocam 409’uncu maddeyle ilgili olarak, ben Gülsevil Hocama kesinlikle katÕlÕyorum. Niye? øú Kanununun 31’inci maddesi buradaki bir ücretten bahsetmiyor; geçici bir çalÕúmama hâlinde manevra olabilir. øú Kanununun orada kastetti÷i askerlik de÷il aslÕnda, geçici bir ödev dolayÕsÕyla, kanuni ödev dolayÕsÕyla çalÕúmama hâlinde iú sözleúmesini koruyor. Ücret, malumunuz oldu÷u üzere çalÕúmanÕn karúÕlÕ÷ÕdÕr. 409’uncu madde hükmüne
baktÕ÷ÕmÕzda, çalÕúmadan o süreye iliúin bir ücret ödenme yükümlülü÷ü getiriyor. Kimin için getiriyor? Küçük iúletmeler için getiriyor.
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Ama tam bir ücret de÷il, hakkaniyete
uygun bir ücret.
CENGøZ DELøBAù (TøSK DanÕúmanÕ)- Ama sonuçta ücret Hocam.
AdÕna ne derseniz deyin, sonuçta kanun ücret ödenmesini yükümlülük hâline getiriyor. Dedi÷im gibi, ileride hepimiz görece÷iz, yargÕ da bunu ücret
ödenmesi gerektiren bir süre olarak de÷erlendirecek ve karúÕlÕ÷Õnda bu ücret
ödenecek.
Di÷er bir yükümlülük olarak avans ödeme yükümlülü÷ü geliyor.
“E÷er úartlar elverirse” diyor. øú Kanununda avans düzenlemesi önceden
vardÕ ama, úu anda yok. Buradan e÷er bir atÕf yapÕlÕrsa iúletmelerin durup
dururken bir avans yükümlülü÷üyle de karúÕ karúÕya gelebileceklerini düúünüyorum.
Di÷er bir konu; 4857 sayÕlÕ øú Kanunumuzun 55’inci maddesinde, yÕllÕk ücretli izne hak kazanmak için çalÕúÕlmÕú gibi sayÕlan süreler vardÕr. Burada süreler bellidir. Maddeler içerisinde atÕflar yapar, mesela “hastalÕk hâlinde úu kadar süre”, “hamilelik hâlinde bu kadar” der. 423’üncü maddeye
baktÕ÷ÕmÕzda, 3 aylÕk süreyi blok olarak almÕú, “3 aylÕk süre yÕllÕk ücretli
izinden indirim sebebi olmaz” diye de÷erlendirilmiú.
Hocam, sözleúmenin devri konusu sunumunuzda yer alÕr diye aslÕnda
çok bekledim.
OTURUM BAùKANI- O ö÷leden sonra.
CENGøZ DELøBAù (TøSK DanÕúmanÕ)- O zaman ona girmiyorum
Hocam.
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Bütün bunlarÕ dikkate aldÕ÷ÕmÕzda, -tekrar baúa dönüyorum- yeni bir
øú Kanunuyla karúÕ karúÕyayÕz. HazÕrlanÕrken bunun taraflarÕ pek içinde
olamadÕlar. Hocam, burada siz lütfen alÕnganlÕk göstermeyin.
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Yok yok.
CENGøZ DELøBAù (TøSK DanÕúmanÕ)- Maalesef Adalet BakanlÕ÷ÕnÕn bu üslubunu ben biliyorum, önceden de biliyorum; “bu tür úeyleri, en
iyisini biz biliriz” gibi bir düúünceyle yaklaúÕyorlar. øúletmelerin durumu,
dünyadaki rekabet úartlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda, bu tür kanunlar hazÕrlanÕrken
uygulayÕcÕ bakanlÕklarÕn ve sosyal taraflarÕn içinde olmamasÕ hâlinde sonradan düzeltmek çok zor. Bu kanunlarÕn revizyonlarÕ çok zor olacak. Dedi÷im
gibi, bunlar ana kanun. Onun için, bunlar dikkate alÕnsaydÕ bence çok daha
iyi olurdu.
Keúke úöyle bir úansÕmÕz olsa: Önümüzde 1 yÕllÕk bir süremiz var, bu
uygulamaya baúlamadan revizyonlar yapÕlabilse, görüúler tekrar de÷erlendirilebilse; ama hiç zannetmiyorum, Meclisin yo÷unlu÷u da belli.
Ben tekrar zatÕalinize çok teúekkür ediyorum.
OTURUM BAùKANI- Çok da kötümser olmayalÕm; belki Temmuz’a kadar yasama organÕ gerekli de÷iúiklikleri yapabilir, çünkü ö÷retide
biz artÕk yavaú yavaú makaleleri yazmaya baúladÕk.
Buyurun SayÕn Baúkan.
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Son söz alan arkadaúÕmÕzÕn açÕklamalarÕna ilaveten úunu söyleyeyim: AslÕnda genel iúlem koúullarÕnÕn düzenlenmesinde oldu÷u gibi, -konuúmamda da ifade ettim- Tüketicinin KorunmasÕ
HakkÕnda Kanunda bir maddelik bir düzenleme var; úimdi Borçlar Kanununda daha kapsamlÕ, bu iúi kurala ba÷layan 6 madde söz konusu. Bu vesileyle yaptÕ÷ÕmÕz konuúmalarda da onu ifade ediyoruz, diyoruz ki, belki ileride Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunda da bu düzenlemeler dikkate
alÕnarak yenilikler, de÷iúiklikler yapÕlacaktÕr.
AynÕ görüúümü úimdi, hizmet sözleúmesinin yeni bir øú Kanunu gibi
düzenlendi÷ine iliúkin eleútirinize getirerek söyleyece÷im. Demek ki, bizim
Borçlar Kanununun úu andaki hizmet akdine iliúkin düzenlemeleri kaynak
øsviçre Borçlar Kanunundan da çok geride kalmÕú. O nedenle biz, aradan
geçen bunca yÕl sonra yaptÕ÷ÕmÕz de÷iúikliklerle ancak oradaki düzenlemelere yetiúmiú oluyoruz. Bundan hareketle, bundan sonra yapÕlacak yeni øú KanunlarÕnda da bu düzenlemelerin esin kayna÷Õ olaca÷ÕnÕ düúünüyorum.
Teúekkür ederim.
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OTURUM BAùKANI- Teúekkür ederiz.
Evet, son soru olarak siz buyurun, aksi takdirde yeme÷e geç kalmÕú
olaca÷Õz.
AV. AHMET AYHAN ÖZGE (Türk Ytong A.ù. Temsilcisi)- Nevzat HocamÕza geçici ödemelerle ilgili, 76’ncÕ maddeyle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Maddede iki tane unsur öngörülmüú; benim kanaatimce
bu iki unsur hem baúka kanunlarla hem de kendi içerisinde çeliúiyor gibi
gözüküyor. øddiasÕnÕn haklÕlÕ÷ÕnÕ gösteren inandÕrÕcÕ kanÕtlar, úayet hâkim
bir davanÕn baúÕnda bu konuda bir kanaat bildirirse, aslÕnda hakimin ret sebebi olmaz mÕ bu?
økinci husus da, “ekonomik durumu gerektirdi÷i takdirde” dedi÷imiz
takdirde, davayÕ kaybeden kiúi daha sonra bunu faiziyle birlikte nasÕl geri
ödeyecek?
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Teúekkür ediyorum bu soru için.
Bir kere, 76’ncÕ madde, -konuúmamda da ifade ettim- sosyal nitelikli,
reform nitelikli bir hükümdür. AslÕnda orada çeliúki olarak gördü÷ünüz noktayÕ biz çeliúki olarak görmüyoruz. Hâkim, iki koúulun birlikte varlÕ÷ÕnÕ, tam
bir ispat olmasa bile, gerçe÷e yakÕn bir ispatÕ gerçekleútirdi÷ini görürse geçici ödeme kararÕ verebilecek. Hemen ifade edeyim: øsviçre haksÕz fiiller
öntasarÕsÕnda da yer alan bir hükümdü, orada yasalaúmadÕ. Orada yasalaúmamÕú olmasÕ, bizim olumlu buldu÷umuz bu hükmü yeni kanuna almamamÕz için bir sebep de÷ildi. O itibarla, yapÕlan tartÕúmalar sonucunda bunun
gerekli oldu÷u ifade edildi. Eleútiriler; “efendim ihtiyati tedbir kararlarÕ alÕnÕyor ya, iúte o yeterli.” HayÕr, ihtiyati tedbir kararÕ, geçici ödemelerle ilgili
bu hükmün iúlevini yerine getiremez, çünkü ihtiyati tedbir kararÕyla siz ancak, belki tapuya kayÕtlÕ bir malÕn baúkasÕna devrini önleyici nitelikte bir
karar verebilirsiniz. Dava devam etti÷i sÕrada parasal bir katkÕyÕ, geçici
avans niteli÷inde olmak üzere verdiren bir düzenleme úu anda yok. Koruma
amaçlÕ, feda amaçlÕ bir ihtiyati tedbir derken bunu kastediyoruz.
“Efendim, diyelim ki dava reddedildi, verilen paraya alÕnamazsa ne
olacak?” Evet, o da olabilir. Fakat burada úunu gözden kaçÕrmamak gerekir:
Bir insan hayatÕ söz konusudur, yani ameliyat masasÕnda müdahale
bekleyen, kan parasÕ bekleyen insan vardÕr ve hiçbir sosyal güvencesi de
yoktur. Ne yapacaksÕnÕz, bu insanÕn hayatÕnÕ mÕ feda edeceksiniz, yoksa
varsÕn bu ödenen para sonunda geri gelmeyiversin diye mi düúüneceksiniz?
Bu düúünceden hareketle sosyal yardÕmlaúma, dayanÕúma sÕkça dile getiriliyor, bunu da böyle anlamak gerekir diye biz konuúmalarda hep Õsrarla söyledik.
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Dedi÷im gibi, bu hüküm partilerarasÕ mutabakatla kondu; ama tabii ki
eleútiri hakkÕ saklÕdÕr.
OTURUM BAùKANI- Kusura bakmayÕn size söz vermeyece÷im,
yemekte de tekrar devam ederiz.
AV. AHMET AYHAN ÖZGE- Efendim bir úey ekleyecektim. Trafik
kazalarÕnda bunun çözümü bulundu. NasÕl ki, trafik kazalarÕnda bunu ilk
önce SGK ödüyor, onu müteakiben suçludan tahsil ediyorsunuz, bunu pekâlâ bu úekilde de çözebilirdiniz veyahut da iúsizlik sigortasÕndan da pekâlâ
alÕnabilirdi ve daha sonra haksÕz olan taraf bunu tazmin edebilirdi.
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- Yok, alamÕyorsunuz, çünkü hiçbir sosyal güvencesi yok; gerekçede de söylüyoruz.
AV. AHMET AYHAN ÖZGE- HayÕr, bunu kanunla yapabilirdiniz.
Herhangi bir taraftan alÕyorsunuz bunu da.
PROF. DR. NEVZAT KOÇ- BakÕn, bunu söyleyenler var; “efendim
bunu devlet hâlletsin” tarzÕnda görüúler oldu. Ama, bunu “devlet hâlletsin”
diye bÕrakÕrsanÕz olmaz. Onun için, mutlaka Borçlar Kanununda bu ÕúÕ÷Õn
yakÕlmasÕ gerekiyordu, bu ÕúÕk yakÕlmÕútÕr; onu ifade ediyorum.
OTURUM BAùKANI- Hepinizden özür dileyerek, zamanÕn darlÕ÷Õ
nedeniyle sabah oturumunu kapatmak durumundayÕm. Afiyet olsun efendim.
***
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III. OTURUM

Oturum Konusu

: Yeni Türk Borçlar Kanunu

Oturum BaúkanÕ

: Ali Nafiz KONUK

KonuúmacÕlar

: Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
Doç. Dr. Erdem ÖZDEMøR

OTURUM BAùKANI: ALø NAFøZ KONUK (TøSK Yönetim Kurulu Üyesi)- SayÕn Baúkan, sayÕn hocalarÕmÕz, sayÕn davetlilerimiz, misafirlerimiz; TøSK’in organize etmiú oldu÷u bu seminerin en zor oturumuna geldik, çünkü son oturum, yemekten sonraki oturum. Do÷al olarak, bu tip oturumlar dinleyiciler için biraz zor geçer ama, eminim ki, úimdi size tebli÷
sunacak olan HocamÕz SayÕn Prof. Dr. Gülsevil Alpagut ve SayÕn HocamÕz
Doç. Dr. Erdem Özdemir tebli÷leriyle bizim bu sÕkÕntÕlÕ anlarÕmÕzÕ, bize
yapacaklarÕ katkÕlarla güzel bir úekilde geçirmemize vesile olacaklarÕna inanÕyorum.
KÕymetli vakitlerinizi çok almadan, lütfederlerse sözü hemen HocamÕz
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut’a bÕrakaca÷Õm; buyurun Hocam.
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TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN HøZMET
SÖZLEùMESøNøN DEVRø, SONA ERMESø,
REKABET YASAöI, CEZAø ùART VE
øBRANAMEYE øLøùKøN HÜKÜMLERø
PROF. DR. GÜLSEVøL ALPAGUT
(østanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
11.01.2011 tarihinde kabul
edilerek, 04.02.2011 tarihinde
Resmi Gazete’de yayÕnlanan
Türk Borçlar Kanunu’nun altÕncÕ
bölümü “Hizmet Sözleúmeleri”
baúlÕ÷ÕnÕ taúÕmakta olup; 393447. maddeleri arasÕnda “Genel
Hizmet Sözleúmesi” , 448-460
maddeleri arasÕnda “PazarlamacÕlÕk Sözleúmesi”, 461-469 arasÕ
“Evde Hizmet Sözleúmesi” düzenlenmiútir. Bu bölümdeki hükümler esas itibariyle øsviçre
Borçlar Kanunundan alÕnmÕú
olup, birkaç istisna dÕúÕnda øsviçre Borçlar Kanununun tercümesi
niteli÷indedir. Bu durumun sonucu olarak hizmet sözleúmesi
Türk Borçlar Kanunu içerisinde oldukça ayrÕntÕlÕ düzenlemeye konu olmuútur. øsviçre Hukukunda ayrÕ bir iú kanununun olmamasÕ nedeniyle, Borçlar
Kanunu hükümleri dahilinde konu ayrÕntÕlÕ biçimde ele alÕnmÕútÕr. Türk Hukukunda øú Kanunu, Deniz øú Kanunu ve BasÕn øú Kanununun varlÕ÷ÕnÕn
dikkate alÕnmamasÕ ve Borçlar Kanununun bu denli kapsamlÕ bir mevzuat
oluúturmasÕ ise, doktrinde eleútirilmektedir. Belirtmek gerekir ki sorun, düzenlemenin kapsamlÕ oluúu de÷il, øú KanunlarÕ ile ba÷lantÕ kurulmamÕú olmasÕndadÕr. Türk Hukukunda øú Kanunu, BasÕn øú Kanunu ve Deniz øú Ka- 124 -

nunun kapsamÕ dÕúÕnda kalan bir çalÕúan kesimin bulundu÷u ve bunlarÕn
Borçlar Kanununa tabi oldu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda bu kesim için ayrÕ bir
çalÕúma mevzuatÕnÕn oluúturulmasÕ gerekti÷i açÕktÕr. Bu noktada, Borçlar
Kanunu kapsamÕnda çalÕúma koúullarÕnÕn ayrÕntÕlÕ olarak düzenlenmesi isabetli ve idealdir. Kuúkusuz, øú KanunlarÕnÕn kapsamÕ dÕúÕnda ayrÕ bir çalÕúan
grubu yaratÕlmasÕnÕn isabetli olup olmadÕ÷Õ, gerçekten bu kesimin kapsam
dÕúÕ bÕrakÕlmasÕ için haklÕ gerekçelerin bulunup bulunmadÕ÷Õ ayrÕ bir tartÕúma konusudur. Ancak böyle bir kesimin varlÕ÷Õ karúÕsÕnda, hak ve borçlarÕn,
çalÕúma koúullarÕnÕn, sözleúmenin sona ermesi ve ba÷lanan hukuki sonuçlarÕn ayrÕca ve ayrÕntÕlÕ düzenlenmesi gereklili÷i tartÕúmasÕzdÕr. Bununla birlikte, TBK’nun hizmet akdine iliúkin hükümleri de÷erlendirildi÷inde düzenlemenin bu kesim için yeterli oldu÷u söylenemeyecektir. Öte yandan, kanunun hukuk tekni÷i bakÕmÕndan da baúarÕlÕ oldu÷undan söz etmek mümkün
olmadÕ÷Õ gibi, genel kanunun, kapsam dÕúÕndakilere iliúkin özel kanunlara
atÕf yapmasÕ gibi hukukun genel ilkelerine aykÕrÕ düzenlemelere de rastlanabilmektedir. Nitekim, TBK md.398’de düzenlenen fazla çalÕúma borcu bu
konuda tipik bir örnek oluúturmaktadÕr. Normal iú süresi yer almayan Kanunda fazla çalÕúma tanÕmlanÕrken, “ilgili kanunlarda belirlenen normal çalÕúma süresinin üzerinde ve iúçinin rÕzasÕyla yapÕlan çalÕúmadÕr” úeklinde bir
ifadeye yer verilmiútir. Burada dikkati çeken husus, iú süresine yer vermeyen bir çalÕúma mevzuatÕnÕn çÕkarÕlmasÕ ve di÷er kanunlara atÕf yapÕlmasÕdÕr. Günümüzde iú sürelerinin düzenlenmedi÷i bir çalÕúma mevzuatÕnÕn düúünülmesi úaúÕrtÕcÕdÕr. KaldÕ ki, di÷er kanunlarla ne ifade edilmektedir?
Borçlar Kanununa tabi bir iúçinin çalÕúma süreleri bakÕmÕndan øú Kanunu,
Deniz øú Kanunu veya BasÕn øú Kanununa gidilmesi ve üstelik hangi Kanunun kastedildi÷i konusunda bir açÕklÕk bulunmamasÕ, her üç kanunda farklÕ
iú sürelerinin düzenlenmesi iú hukuku ve iú mevzuatÕnÕn ruhu, gereksinimleri ve içeri÷inden uzak bir noktadan hareketle, konuya yabancÕ bir bakÕú açÕsÕyla düzenlemelerin ele alÕndÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktadÕr. Yine aynÕ maddede,
fazla çalÕúmanÕn iúçinin rÕzasÕna ba÷lÕ oldu÷u öngörüldükten sonra ancak
normal süreden daha fazla çalÕúmayÕ gerektiren bir iúin yerine getirilmesi
zorunlulu÷u do÷ar ve iúçi bunu yapabilecek durumda bulunur ve aynÕ zamanda kaçÕnmasÕ da dürüstlük kurallarÕna aykÕrÕ olursa iúçi, karúÕlÕ÷Õ verilmek koúuluyla fazla çalÕúmayÕ yerine getirmekle yükümlü kÕlÕnmÕútÕr. Acaba
buradaki “iúin yerine getirilmesi zorunlulu÷u” øúK anlamÕnda zorunlu fazla
çalÕúma koúullarÕnÕn varlÕ÷ÕnÕ mÕ ifade etmektedir, yoksa genel anlamda tüm
fazla çalÕúma gereksinimlerinde örne÷in sipariúin yetiútirilmesi gibi durumlarda, dürüstlük kurallarÕnÕn bu konuda bir ölçü oluúturmasÕ mÕ kastedilmiútir. Öte yandan, yÕllÕk izin sürelerinde indirim gibi çalÕúma mevzuatÕna yabancÕ bir düzenlemenin getirilmesinde ne gibi yarar izlenmektedir? Esasen
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iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i, eúit davranma ilkesi, kÕsmi süreli çalÕúma kavramÕ ve
hükümleri gibi ilk anda akla gelen birçok önemli kurum ve kurallar gözardÕ
edilirken, yÕllÕk izinde indirimin düzenlenmesinin öncelikli olarak düúünülmesi yukarÕdaki yargÕyÕ desteklemektedir. Yine, uzun süreli hizmet iliúkisinde iúçinin hastalÕk veya askerlik yada kanundan do÷an çalÕúma ve benzeri
sebeplerle kusuru olmaksÕzÕn kÕsa bir süre için iúgörme edimini ifa edememesi halinde iúverenin iúçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemesine iliúkin
düzenleme günümüz çalÕúma iliúkilerine uygun olarak de÷erlendirilebilecek
midir? Sosyal devlet ilkesi gere÷i devlete ait ödevlerin iúverene yüklenmesi
isabetli midir? Örne÷in 10 yÕllÕk kÕdemli bir iúçinin, 6 aylÕk askerlik hizmeti
süresince iúverenin ücret ödemekle yükümlü oldu÷u söylenebilecek midir?
DolayÕsÕyla hükmün isabet derecesi bir yana uygulama koúullarÕ bakÕmÕndan
da bir açÕklÕk bulunmamaktadÕr. øsviçre Borçlar Kanunu md. 324a hükmünde iúçinin kusuru olmaksÕzÕn iúgörme borcunu yerine getiremedi÷i bu gibi
durumlarda iúverenin ücret ödeme borcundan söz edilirken, iúçinin ödemeye
hak kazanmasÕ için üç aylÕk kÕdeminin bulunmasÕ yeterli görülmüú ve ilk yÕl
için üç haftalÕk bundan sonrasÕ için ise uygun bir ödemeden söz edilmiútir.
Ancak bu tür bir talep hakkÕnÕn do÷masÕ ancak sözleúmenin devamÕ halinde
mümkün olup, iú sözleúmesinin iúveren tarafÕndan sona erdirildi÷i, iúçi tarafÕndan feshedildi÷i veya sürenin bitimi ile sona erdi÷i hallerde bu yönde bir
yükümlülük do÷mayacaktÕr. Özellikle øsviçre’de askerlik hizmetinin yÕl
içinde birkaç hafta süreyle yerine getirilmesi karúÕsÕnda iú sözleúmesinin
sona erdirilmemesi ve uygun bir ücret ödenmesi isabetli bir çözümdür. Türk
Hukuku bakÕmÕndan mevcut belirsizlik karúÕsÕnda, iúverenin büyük olasÕlÕkla iú sözleúmesini sona erdirmeyi tercih edece÷ini söylemek yanlÕú olmayacaktÕr. Benzer eleútiriler kuúkusuz TBK 418 hükmü için de söylenebilecektir. øúçinin iúverenle birlikte ev düzeni içinde yaúamasÕ halinde ve hastalÕk
veya kaza gibi sebeplerle iúgörme edimini yerine getiremedi÷i hallerde iúverenin sosyal sigortalar yardÕmlarÕndan yararlanamayan iúçinin bakÕmÕnÕ ve
tedavisini sa÷lama zorunlulu÷u da sosyal devlet ilkesi karúÕsÕnda eski bir
zihniyeti yansÕtmaktadÕr.
Konunun di÷er boyutuna, bir baúka ifadeyle asÕl sorunlu alana gelince,
TBK ile øú KanunlarÕ arasÕnda ba÷lantÕnÕn kurulmamÕú olmasÕ dikkati çekmektedir. Türk Borçlar Kanunu øú KanunlarÕ iliúkisinin kurulmasÕnda, genel
kanun-özel kanun iliúkisi belirleyicidir. Genel Kanun-özel Kanun ayÕrÕmÕnÕn
pratik önemi bir genel hüküm ile özel hüküm arasÕnda çatÕúma bulunmasÕ
halinde bu kanunlardan hangisinin öncelikle uygulanaca÷ÕnÕn saptanmasÕdÕr.
ølke olarak, özel kanun genel kanundan önce uygulanÕr (Lex specialis,
deregot lex generalis). Genel kanun özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde uygulanÕr. Bu bakÕmdan genel kanun, özel kanunun tamamlayÕcÕsÕ
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rolünü oynar1.
Türk Borçlar Kanununun genel gerekçesinde, Kanunun hizmet sözleúmelerine iliúkin hükümlerinin 4857 sayÕlÕ øú Kanununun kapsamÕ dÕúÕnda
kalan iúçileri kapsayaca÷Õ açÕkça belirtildi÷inden, her iki kanun arasÕnda
çatÕúma bulunan hallerde özel kanun olarak øú Kanununun uygulanaca÷Õnda
kuúku bulunmamaktadÕr2. Sorun yaratabilecek husus, hangi hallerde øú Kanununda boúluk bulundu÷unun tespitidir. Öyle ki, ço÷u kez boúlu÷un var
olup olmadÕ÷Õ kolayca tespit edilebilirken, bazÕ hallerde bir hukuki olgunun
øú kanununda düzenlenmiú, hukuki sonuçlarÕ tespit edilmiú olmasÕna ra÷men, genel kanun olan Borçlar Kanununda, çatÕúma oluúturmayan ilave bir
sonuç ba÷lanmasÕ sözkonusu olabilmektedir. Nitekim, aúa÷Õda inceleyece÷imiz hükümler arasÕnda yer alan TBK. md. 440 hükmünde oldu÷u gibi. øú
Kanununda iúçinin ölümü kÕdem tazminatÕna hak kazandÕran haller arasÕnda
sayÕlÕrken, TBK md. 440 hükmünde sözleúmenin sona erdi÷i belirtilmiú ve
iúverenin, iúçinin eúi ile ergin olmayan çocuklarÕna bunlar yoksa, bakmakla
yükümlü oldu÷u kiúilere 1 veya 2 aylÕk ücret ödemekle yükümlü oldu÷u
öngörülmüútür. Bu noktada ortaya çÕkan soru; acaba bu konuda bir boúlu÷un
varlÕ÷Õndan söz edilebilecek midir? Yine, iú kanununda haklÕ nedenle fesih
koúullarÕ ve hükümleri bakÕmÕndan düzenlenmiútir. Bu konuda bir boúlu÷un
bulunmadÕ÷Õ kuúkusuzdur. Ancak haklÕ nedenle fesih bildiriminin yazÕlÕ
yapÕlmasÕ koúulu øú Kanununda yer almamakta, TBK haklÕ nedenle feshin
yazÕlÕ yapÕlmasÕnÕ öngörmektedir. Acaba, 4857 sayÕlÕ Yasa bakÕmÕndan bu
konuda bir boúlu÷un varlÕ÷Õndan söz edilebilir mi? Yasa koyucunun süreli
fesih için úekil úartÕ öngörürken, haklÕ nedenle fesihte úekil úartÕ getirmeyiúinin boúluk olarak nitelendirilmesi mümkün müdür? Bu noktada boúluk
nedir sorusunun cevaplanmasÕ önem taúÕmaktadÕr. Belirtmek gerekir ki, boúluk kavramÕ konusunda bir uzlaúÕnÕn bulunmamasÕ, uygulamada sorunlarÕ,
farklÕ görüúleri ortaya çÕkarabilecektir.
Bilindi÷i gibi kanun hükümlerinin yorumlanmasÕ sonucunda hukuksal
soruna cevap veren, olaya uygulanabilir bir hüküm bulunamazsa bu konuda
kanun boúlu÷unun varlÕ÷Õndan söz edilir3. Di÷er bir ifadeyle kanun boúlu÷u
gerekli ve zorunlu bir düzenlemenin yasa koyucu tarafÕndan yapÕlmamÕú
olmasÕnÕ ifade eder. Yasada somut uyuúmazlÕ÷a iliúkin olumlu veya olumsuz herhangi bir çözüm getiren kurala rastlanmazsa açÕk boúluktan sözedilir.
AçÕk boúluk yasa koyucunun daha baútan ihmaline dayanabilece÷i gibi, sos1
2
3

T.ESENER, Hukuk BaúlangÕcÕ, 8. BasÕ, østanbul 2008, 111
Bu yönde E. YILMAZ, “Genel Kanun-Özel Kanun” øliúkisi (Türk Borçlar Kanunu ve øú
Kanunu Ba÷lamÕnda), Sicil D., Haziran 2011, 30
M.K.OöUZMAN/N.BARLAS, Medeni Hukuk, 16. BasÕ, østanbul 2010, 91
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yal geliúmelerden de kaynaklanabilir. Bununla birlikte, yasanÕn belirli bir
olguya do÷rudan uygulanabilir bir kural öngörmedi÷i her durumda açÕk bir
yasa boúlu÷unun varlÕ÷Õ kabul edilemez. Yasa koyucunun sessiz kalmasÕ
olumsuz çözüm anlamÕna da gelebilir. Yasa koyucu belirli bir konuda kural
öngörmesine karúÕlÕk bir baúkasÕnda bu yola gitmemiú ise, onun bu tutumundan kural öngörmedi÷i konuda olumsuz bir çözümü benimsedi÷i sonucu çÕkarÕlabilir. Burada “karúÕttan olumsuz sonuç çÕkarma” (argumentum e
contrario) mantÕ÷Õ iúler4. Örtülü boúlukta ise, kanunda bir hüküm bulunmakla beraber kuralÕn sözü ile özünün ba÷daútÕrÕlmasÕ mümkün de÷ildir. Yasa
kuralÕ fazla geniú tutulmuútur. KuralÕ sÕnÕrlayÕcÕ bir istisna hükmünü gerektirecek atipik olay gözden kaçÕrÕlmÕútÕr. Di÷er bir ifadeyle kanun geniú kapsamlÕ olarak tasarlanÕp, belirli hallerde amacÕnÕn ve anlamÕnÕn zorunlu kÕldÕ÷Õ sÕnÕrlamalarÕ öngören bir kural eklemeyi ihmal etmiú ise, boúluk örtülüdür5.
øú Kanunu Türk Borçlar Kanunu iliúkisi bu açÕdan de÷erlendirildi÷inde, øú Kanununda açÕkça düzenlenmiú konularda özel kanun olarak øú Kanunu uygulanacak, Borçlar Kanununa gidilemeyecektir. Bununla birlikte sözleúmenin geçersizli÷i, belirli süreli iú sözleúmesinin sona ermesi, hizmet
iliúkisinin devri, rekabet yasa÷Õ, sÕr saklama yükümü, cezai úart, ibraname,
iúverenin temerrüdü gibi konularda øú Kanununda hüküm bulunmamasÕ nedeniyle Borçlar Kanununa gidilece÷i açÕktÕr. øú Kanununda düzenlenmiú
konularda yasa koyucunun farklÕ bir anlayÕútan hareketle, do÷rudan Borçlar
Kanunu kapsamÕnda bulunan iúçiler için öngördü÷ü hükümlerin, øú Kanununun kapsamÕndakiler için ilave haklar getirdi÷inden söz edilmesi isabetli
olmayacaktÕr. Nitekim bu durum öncelikle Yasa koyucunun gerekçede yer
alan iradesine aykÕrÕdÕr. Öte yandan yukarÕda da belirtildi÷i gibi bu düzenlemeler øsviçre Borçlar Kanunundan alÕnmÕútÕr. AyrÕ bir øú Kanunu bulunmayan sistemde, özel kanun genel kanun iliúkisi kurulmaksÕzÕn, kendi mantÕ÷Õ içinde yaratÕlan kurallar bütünü kendi içinde tutarlÕdÕr. AyrÕ bir iú kanunu bulunmayan, Borçlar Kanununun ilgili hükümlerinin iú sözleúmesiyle
çalÕúan tüm iúçilere uygulanaca÷Õndan hareketle hak ve borçlarÕ belirleyen
øsviçre Borçlar Kanunun tercüme yoluyla aktarÕlan bu hükümlerinin; felsefesi, hareket noktasÕ önemli ölçüde farklÕlÕk gösteren iú kanunu kapsamÕndakilere ayrÕca ve ilave olarak uygulanmasÕ iúçi iúveren iliúkilerinde øú Kanunu ile yaratÕlan denge bakÕmÕndan da benimsenemez. Bu noktada, øú Kanununda düzenlenmiú konularda Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulana4
5

S. EDøS, Medeni Hukuka Giriú ve BaúlangÕç Hükümleri, Ankara 1997, 121 vd; R.
SEROZAN, Medeni Hukuk, Genel Bölüm, 2. BasÕ, østanbul 2008, 122 vd.
EDøS, 134; SEROZAN, 131
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mayaca÷Õ, yasa koyucunun iradesini açÕkça ortaya koydu÷u noktalarda hükümdeki aksaklÕ÷Õn bir yasa de÷iúikli÷iyle giderilmesi gerekti÷i, kanunda
açÕkça bir olay veya olguya hukuki sonuç ba÷landÕ÷Õ hallerde, Borçlar Kanununun ilave bir hak getirdi÷inden hareketle øú Kanunu kapsamÕndakiler için
aynÕ konuda bir kurallar demetinin oluúturulamayaca÷Õ kabul edilmelidir.
Kanunun genel de÷erlendirilmesine dönecek olursak; øú Kanunu Borçlar Kanunu bakÕmÕndan di÷er bir sorunlu husus, pazarlamacÕlÕk ve evde hizmet sözleúmeleri bakÕmÕndandÕr. Borçlar Kanununun genel gerekçesinde,
Kanunun hizmet sözleúmesine iliúkin hükümlerinin 4857 sayÕlÕ øú Kanununun
kapsamÕ dÕúÕnda kalan iúçileri kapsadÕ÷Õ açÕkça belirtilmekle birlikte, øú Kanunu kapsamÕnda evde hizmet sözleúmesi ve pazarlamacÕlÕk sözleúmesinin
düzenlenmemiú olmasÕ karúÕsÕnda bu konuda bir boúlu÷un varlÕ÷Õndan hareketle bu hükümler uygulanacaktÕr. Ancak, bu ba÷lantÕnÕn kurulmamasÕ nedeniyle ilk anda pazarlamacÕlÕk sözleúmesinin tümüyle iú kanununun kapsamÕ
dÕúÕnda bir hizmet sözleúmesi türü olarak de÷erlendirilmesi de mümkündür.
AynÕ de÷erlendirme evde hizmet sözleúmesi bakÕmÕndan da geçerlidir.
TBK md. 469 hükmünde, “pazarlamacÕlÕk sözleúmesine ve evde hizmet sözleúmesine iliúkin hüküm bulunmayan hallerde, hizmet sözleúmesinin
genel hükümleri uygulanÕr” hükmüne yer verilmiútir. Düzenleme gerekli
açÕklÕktan yoksundur. Bu noktada, iú süreleri, yÕllÕk izin gibi konularda øú
Kanununa tabi iúçiler bakÕmÕndan hangi hükümlerin uygulanaca÷Õ konusunda tereddüt yaratÕr niteliktedir6. øú Kanununa tabi olan iúçiler bakÕmÕndan
4857 sayÕlÕ Kanununun hükümlerinin uygulanmasÕ gerekmekle birlikte, kanunun bu denli belirsizlikler içermesi, hukuk güvenli÷i açÕsÕndan sakÕncalÕdÕr. Evde hizmet sözleúmesinde iú sa÷lÕ÷Õ güvenli÷i önlemleri, iú süresi, fazla çalÕúma kavramÕ gibi konulara hiç yer verilmedi÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda
kanun hükümlerinin bir reform çalÕúmasÕndan uzak oldu÷u söylenmelidir.
KaldÕ ki evde çalÕúma sözleúmesinin konusu sadece eve parça baúÕ iú vermeyi mi içerdi÷i, yoksa bugün esnek çalÕúma modelleri içinde yer alan bir çalÕúma yöntemi olarak evde veya klasik anlamda iúverene ait iúyeri dÕúÕnda
ancak iúçiye ait bir mahalde yapÕlan çalÕúmalarÕ da kapsayÕp kapsamadÕ÷Õ
açÕk de÷ildir. Düzenlemelerin lafzÕ do÷rudan parça baúÕ iú vermeye yönelik
el sanatlarÕ gibi klasik çalÕúma yöntemini düzenlendi÷i yolundadÕr. Oysa
çalÕúma hayatÕnÕn asÕl gereksinimi esnek çalÕúma modeli olarak evde çalÕúmanÕn düzenlenmesidir.
6

Bu konudaki eleútiriler için bkz. Ö. EKMEKÇø, Türk Borçlar Kanunu TasarÕsÕnÕn Genel
Hizmet Sözleúmesi Hükümleri Üzerine, Mercek Temmuz 2005, 176; SOYER, Türk
Borçlar Kanunu TasarÕsÕnÕn “Genel Hizmet Sözleúmesi”re øliúkin BazÕ Hükümleri Üzerine Düúünceler, D. Ulucan’a Arma÷an, østanbul 2008, 150 (dn 2).
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Belirtmek gerekir ki, tebli÷de konular TBK’nun ilgili hükümlerinin øú
Kanununa tabi iú sözleúmelerine uygulanÕp uygulanmayaca÷ÕnÕn tespiti ile
uygulanacak olmasÕ durumunda koúul, hüküm ve sonuçlarÕ çerçevesinde ele
alÕnacaktÕr.
I. øù SÖZLEùMESøNøN DEVRø
6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanununda kabul edilen yeni düzenlemelerden biri iú sözleúmesinin devrine iliúkindir. øú sözleúmenin devri, taraf olma
sÕfatÕ ile birlikte tüm hak ve borçlarÕn bir baúka iúveren tarafÕndan üstlenilmesini ifade eder7. Devrin yasadan kaynaklanmayÕp, iradi olmasÕ kurumu
iúyeri devrinden, tüm hak ve borçlarla birlikte taraf sÕfatÕnÕn devredilmesi
ödünç iú iliúkisinden ayÕrÕr.
Bilindi÷i gibi, 4857 sayÕlÕ øú Kanunu tasarÕsÕnda iú sözleúmesinin devrine iliúkin hükme yer verilmiúti. TasarÕ hükmüne göre; “Bir iú sözleúmesinin
tarafÕ olan iúveren, iúçinin rÕzasÕ ile iúin görülmesini talep hakkÕnÕ sürekli olarak bir baúka iúverene devredebilir. Devir iúlemi ile birlikte devreden iúveren
ile iúçi arasÕndaki iú iliúkisi sona erer ve devralan iúveren bütün hak ve borçlarÕ ile birlikte iú sözleúmesinin iúveren sÕfatÕnÕ kazanÕr. 6. maddenin (a) bendinin ikinci fÕkrasÕ hükmü iú sözleúmesinin devrine de uygulanÕr”. Ancak tasarÕ,
devre iliúkin hüküm olmaksÕzÕn yasalaúmÕútÕr. Bununla birlikte, BK md. 320/2
ve sözleúme özgürlü÷ü ilkesi gere÷i, iú sözleúmesinin devredilebilece÷i gerek
doktrin8, gerekse YargÕtay kararlarÕnda9 benimsenmiú, yasada açÕk bir düzenlemenin bulunmamasÕnÕn engel oluúturmayaca÷Õ kabul edilmiútir.
7
8

9

A. GÜZEL, øúverenin De÷iúmesi-øúyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, østanbul
1987, 266; S. SÜZEK, øú Hukuku, 4. BaskÕ, østanbul 2008, 295
M.EKONOMø/Ö.EYRENCø, Hizmet Akdinin Devri ile øúverenin De÷iúmesi, Prof.Dr.
Nuri Çelik’e Arma÷an, C.II, østanbul 2001, 1199; A.GÜZEL, øúverenin De÷iúmesiøúyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, østanbul 1987, 269; AynÕ yazar, YargÕtay
KararlarÕnÕn De÷erlendirilmesi Semineri 2005, Ankara 2007, 35 vd; SÜZEK, øú Hukuku, 295;Ö.EYRENCø/S.TAùKENT/D.ULUCAN, 4. BasÕ, Bireysel øú Hukuku, østanbul
2010, 114; G. ALPAGUT, YargÕtay KararlarÕnÕn De÷erlendirilmesi Semineri 2005, 121;
O.G. ÇANKAYA/ù.ÇøL, øú Hukukunda Üçlü øliúkiler, Ankara 2006, 244; M.A.
ARSLANOöLU, øú Sözleúmesinin øradi Devri øle øúverenin De÷iúmesi, Legal
øHSGHD, S.10, 543; C. DANAR, YargÕtay KararlarÕ ile Hukuki Kimlik Kazanan Bir
Uygulama: øú Sözleúmesinin Devri, Sicil 6, 62; M. ALP, øú Sözleúmesinin Devri, øú Hukukunda Üçlü øú øliúkileri, Sempozyum 04 Nisan 2009, Kadir Has Üniversitesi YayÕnlarÕ, 302 vd.; 1475 sayÕlÕ Yasa döneminde iú sözleúmesinin devredilemeyece÷ine iliúkin
olarak bkz. N. ÇELøK, øú Hukuku Dersleri, østanbul 2010, 65
Y9HD, 27.02.2006, 22419/4661; Y9HD, 21.11.2007, 7534/34760, Legal øHSGHD,
2008/17, 176 vd; Y9HD, 12.07.2006, 1892/20661 ve kararÕn ùAHLANAN tarafÕndan
incelenmesi için bkz. Tekstil øúveren D., Ocak 2007, 2 vd.; K. DOöAN YENøSEY tarafÕndan de÷erlendirilmesi, YargÕtay KararlarÕnÕn De÷erlendirilmesi Semineri 2006, 19-20
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6098 sayÕlÕ TBK’da ise, genel olarak sözleúmenin devri 205 maddede
düzenlenmiútir. Madde hükmü uyarÕnca;
“Sözleúmenin devri, sözleúmeyi devralan ile devreden ve sözleúmede
kalan taraf arasÕnda yapÕlan ve devredenin bu sözleúmeden do÷an taraf olma
sÕfatÕ ile birlikte bütün hak ve borçlarÕnÕ devralana geçiren bir anlaúmadÕr.
Sözleúmeyi devralan ile devreden arasÕnda yapÕlan ve sözleúmede kalan di÷er tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan
anlaúma da, sözleúmenin devri hükümlerine tabidir.
lÕdÕr.

Sözleúmenin devrinin geçerlili÷i, devredilen sözleúmenin úekline ba÷Kanundan do÷an halefiyet halleri ile di÷er özel hükümler saklÕdÕr”

øú sözleúmesinin devri ise, 429. maddede özel olarak düzenlenmiútir.
BK md. 429 uyarÕnca;
“Hizmet sözleúmesi, ancak iúçinin yazÕlÕ rÕzasÕ alÕnmak suretiyle, sürekli olarak baúka bir iúverene devredilebilir.
Devir iúlemiyle, devralan, bütün hak ve borçlarÕ ile birlikte, hizmet
sözleúmesinin iúveren tarafÕ olur. Bu durumda, iúçinin, hizmet süresine ba÷lÕ
haklarÕ bakÕmÕndan, devreden iúveren yanÕnda iúe baúladÕ÷Õ tarih esas alÕnÕr”.
øú sözleúmesinin devri özellikle holding veya úirketler toplulu÷u içinde
personel politikasÕ çerçevesinde kimi hallerde gereksinim olarak ortaya çÕkabilmektedir. øúçinin grup içinde yetiúmesi, niteliklerine uygun görevlere
nakli veya iúgücü gereksiniminin ortadan kalkmasÕ üzerine sözleúmenin
feshi yerine iú sözleúmesinin devri uygulamasÕna gidilebilmektedir. Yine,
özellikle feshin son çare olmasÕ ilkesi çerçevesinde tüm iúyerleri bakÕmÕndan uygulamaya bir engel bulunmadÕ÷Õ gibi, fesihle ba÷lantÕlÕ olmaksÕzÕn da
kurumun uygulanmasÕ mümkündür. Devrin yararÕ, öncelikle iúçi bakÕmÕndan iú iliúkisinin korunmasÕ, kÕdem kesilmeksizin iú iliúkisinin tüm hak ve
borçlarÕ ile birlikte devamÕ noktasÕndadÕr. øúveren bakÕmÕndan ise, holding
ve ùirketler grubunda anÕlan yararlarÕn yanÕ sÕra, ultima ratio kapsamÕnda
uygulamada iúverenin iú iliúkisinden kolayca sÕyrÕlmasÕnda görülür.
1. Hizmet Sözleúmesini Devrin KoúullarÕ
a. øúçinin yazÕlÕ rÕzasÕnÕn bulunmasÕ
TBK md. 429’da hizmet sözleúmesinin ancak iúçinin yazÕlÕ rÕzasÕ
alÕnmak suretiyle sürekli olarak bir baúka iúverene devredilebilece÷i kabul
edilmiútir. Belirtmek gerekir ki, halen doktrinde iú sözleúmesinin devrinde
- 131 -

iúçinin açÕk rÕzasÕ yanÕnda örtülü rÕzasÕnÕn da10 geçerli ve yeterli olaca÷Õ
savunulmakta ise de, TBK’da isabetli olarak rÕzanÕn yazÕlÕ olmasÕ gerekti÷i
kabul edilmiútir. Nitekim iú görme borcunu talep hakkÕnÕn geçici olarak devrini ifade eden øúK md. 7 hükmünde yazÕlÕ rÕza arandÕ÷Õ dikkate alÕndÕ÷Õnda,
sürekli devirde bu koúulun aranmasÕ öncelikle iúçinin korunmasÕ bakÕmÕndan gereklidir. TBK kapsamÕnda rÕzanÕn yazÕlÕ olmasÕ bir geçerlilik koúulu
olarak de÷erlendirilmelidir.
Devrin yazÕlÕ rÕzaya ba÷lÕ tutulmasÕnÕn sonucu olarak, iúçinin holding
veya úirketler toplulu÷u içinde bir baúka úirkette veya tamamen bir baúka
iúverende görevlendirilmeyi kabul etmemesi iú sözleúmesinin feshi için haklÕ veya geçerli bir neden oluúturmayacaktÕr11. Uygulamada ortaya çÕkabilecek bir durum, iúçinin özellikle holding bünyesi içinde bir baúka ùirkette
çalÕúmaya baúlamasÕ, ancak geçici iú iliúkisi veya iú sözleúmesinin devri
yönünde bir yazÕlÕ rÕzanÕn bulunmamasÕdÕr. Bu olasÕlÕkta, örtülü rÕzanÕn varlÕ÷Õndan söz etmek yazÕlÕ rÕza arayan TBK hükmü karúÕsÕnda mümkün görünmemektedir. TBK md. 206 hükmünde sözleúmeye katÕlmanÕn düzenlendi÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda, acaba bu durumda katÕlma kurumunun uygulanabilirli÷i düúünülebilir mi? Madde hükmü uyarÕnca;
“Sözleúmeye katÕlma, mevcut bir sözleúmeye taraflardan birinin yanÕnda yer almak üzere, katÕlan ile bu sözleúmenin taraflarÕ arasÕnda yapÕlan
ve katÕlanÕn, yanÕnda yer aldÕ÷Õ tarafla birlikte, onun hak ve borçlarÕna sahip
olmasÕ sonucunu do÷uran bir anlaúmadÕr.
Anlaúmada aksi kararlaútÕrÕlmamÕúsa, sözleúmeye katÕlan ile yanÕnda
yer aldÕ÷Õ taraf, sözleúmenin di÷er tarafÕna karúÕ müteselsilen alacaklÕ ve
borçlu olurlar.
Sözleúmeye katÕlmanÕn geçerlili÷i, katÕlma konusu sözleúmenin úekline ba÷lÕdÕr”.
Gerek geçici iú iliúkisinde gerekse iú sözleúmesinin devrinde yazÕlÕ rÕzanÕn aranmasÕ nedeniyle, yazÕlÕ rÕza olmadÕ÷Õ bulunmamasÕna ra÷men iúçinin baúka bir iúveren nezdinde çalÕúmaya baúlamasÕnda katÕlmanÕn varlÕ÷ÕnÕn kabulü isabetli olacaktÕr. Nitekim; YasanÕn yazÕlÕ rÕza aramasÕ karúÕsÕnda
her iki kurum da uygulanamayaca÷Õ gibi, iúçinin müteselsil sorumluluk çer10

11

SÜZEK, øú Hukuku, 296; ALP, 310; YargÕtay 9HD, 2006 tarihli bir kararÕnda iúçinin
ihtirazi kayÕt ileri sürmeksizin 7 ay görevlendirildi÷i bir baúka iúveren nezdinde çalÕúmasÕnÕ iú sözleúmesinin devri olarak nitelendirmiútir (23.01.2006, 2005/39164,
2006/945).
Y9HD, 26.12.2006, 30168/34624; Y9HD, 12.07.2006, 1892/20661, Y9HD, 12.07.2006,
1892/20661, ÇANKAYA/ÇøL, 551-552
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çevesinde korunmasÕ bakÕmÕndan katÕlma kurumu yeterli korumayÕ sa÷layacaktÕr12.
aa. RÕzanÕn aranaca÷Õ an
TBK md. 429 hükmünde iúçinin yazÕlÕ rÕzasÕndan söz edilmekle birlikte, Yasada bu rÕzanÕn ne zaman alÕnaca÷Õ konusunda herhangi bir açÕklÕk
bulunmamaktadÕr. Genel olarak sözleúmenin devrini düzenleyen BK md.
205/1’de öncelikle; sözleúmenin devrinin sözleúmeyi devreden, devralan ve
sözleúmede kalan taraf arasÕnda yapÕlan bir anlaúma oldu÷u belirtilerek, üç
tarafÕn katÕlÕmÕ öngörülmüútür. Ancak ikinci fÕkrada, “Sözleúmeyi devralan
ile devreden arasÕnda yapÕlan ve sözleúmede kalan di÷er tarafça önceden
verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaúma da, sözleúmenin
devri hükümlerine tabidir” hükmüyle, devreden ve devralan arasÕndaki anlaúmaya sözleúmede kalan tarafÕn önceden izin vermesi veya sonradan onay
vermesinin de devir hükümlerine tabi oldu÷u kabul edilmiútir. DolayÕsÕyla,
her üç tarafÕn “devir sözleúmesi” nde iradelerini birlikte açÕklamalarÕ gerekli
görülmemiú, sözleúmede kalan tarafÕn iradesini, bu iúleme önceden izin veya
sonradan onay yoluyla ortaya koymasÕ yeterli kabul edilmiútir. Kuúkusuz
genel olarak Borçlar Hukuku sözleúmeleri bakÕmÕndan izne iliúkin iradenin
geçerlili÷i noktasÕnda ne kadar süre önceden verilebilece÷i genel hükümler
çerçevesinde de÷erlendirilir. Ancak iú sözleúmesi bakÕmÕndan önem taúÕyan
husus; daha iú sözleúmesinin kurulmasÕ sÕrasÕnda verilen izin veya iúyeri
yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin geçerli olup olmayaca÷ÕdÕr.
øú sözleúmesinin devri ile tüm hak ve borçlarÕn devralana geçmesi iúçilik alacaklarÕ bakÕmÕndan güvence içermekte ise de, iúçinin iú güvencesi
hükümlerinin dÕúÕnda kalan bir iúyerinde çalÕúmaya baúlamasÕ, devralan iúverenin mali yönden zayÕf olmasÕ ve dolayÕsÕyla alacaklarÕn tehlikeye girmesi tehlikesi gibi sonuçlar dikkate alÕndÕ÷Õnda baútan verilen rÕzanÕn geçerli olmayaca÷Õ kabul edilmelidir. Nitekim, geçici iú iliúkisini düzenleyen øúK
md. 7 hükmünde bu noktadan hareketle rÕzanÕn devir anÕnda verilmesi
aranmÕútÕr ki, aynÕ gerekçenin burada öncelikle geçerli oldu÷u kuúkusuzdur.
Halen mevcut durumda doktrindeki baskÕn görüú gibi, YargÕtayÕn görüúü de
iú sözleúmesinin devrine iliúkin rÕzanÕn devir anÕnda alÕnmasÕ gerekti÷i, iú
sözleúmesinde yer alan ve iúçinin grup úirketler içinde bir úirketten di÷erine
naklini öngören hükümlerin geçerli olmadÕ÷Õ yolundadÕr13. øúçinin iú söz12
13

TBK öncesi dönem için bu yönde; ALP, øú Sözleúmesinin Devri, 312
Y9HD, 16.06.2008, 2007/41042, 2008/15662; Y9HD, 26.12.2006, 30168/34624,
ÇANKAYA/ÇøL, 523, 540; DOöAN YENøSEY, De÷erlendirme 2006, 23; E.
ÖZKARACA, øúyeri Devrinin øú Sözleúmelerine Etkisi ve øúverenlerin Hukuki Sorum-
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leúmesinin hangi iúverene devredilece÷ini bilmesi ve iradesini serbest olarak
kullanabilmesi rÕzanÕn devir anÕnda verilmesini gerektirir.
bb. Devir Sözleúmesinin ùekli
Belirtmek gerekir ki, yasada devreden ve devralan iúverenler arasÕnda
yapÕlacak devir sözleúmesinin úekli konusunda bir düzenleme bulunmamaktadÕr. Genel olarak sözleúme devrine iliúkin BK md. 205 hükmünde “Sözleúmenin devrinin geçerlili÷i, devredilen sözleúmenin úekline ba÷lÕdÕr”
hükmüne yer verilmiútir. DolayÕsÕyla, genel hükümde devrin geçerlili÷i bakÕmÕndan sözleúmede kalan tarafÕn yazÕlÕ rÕzasÕ aranmadÕ÷Õ, daha önce veya
sonradan verilen izin ya da onay geçerli görüldü÷ü gibi, üç tarafÕn iradelerini içeren devrin geçerlili÷i de devredilen sözleúmenin úekline ba÷lÕ tutulmuútur ki, bunun hukuki sonucu yasada geçerlilik bakÕmÕndan úekil úartÕ
öngörülmeyen sözleúmeler için devrin herhangi bir úekle ba÷lÕ tutulmamÕú
olmasÕdÕr. Bu noktada, bir devrin bulunup bulunmadÕ÷Õ konusunda çÕkacak
uyuúmazlÕk bir ispat sorunu oluúturacaktÕr.
øú sözleúmesinin devri bakÕmÕndan md. 429 hükmünde iúçinin yazÕlÕ
rÕzasÕnÕn aranmasÕ, ancak devreden ve devralan iúverenler arasÕnda yapÕlacak devir sözleúmesi bakÕmÕndan bir yazÕlÕ úeklin aranmamasÕ karúÕsÕnda,
iúçinin geçerli olarak yazÕlÕ rÕzasÕ bulundu÷u sürece úekle tabi olmayan bir iú
sözleúmesinin herhangi bir úekil úartÕ olmaksÕzÕn devredilebilece÷i kabul
edilecek midir? Örne÷in, belirsiz süreli iú sözleúmesiyle çalÕúan iúçinin iú
sözleúmesinin, A iúverenine devrine yönelik iradesini yazÕlÕ olarak açÕklalulu÷u, østanbul 2008, 124; bu yönde; Y9HD, 16.06.2008, 2007/41042,
2008/15622,ÇANKAYA/ÇøL, 538 vd. Yüksek Mahkeme’ye göre; baúlangÕçta sözleúmede di÷er grup úirketine nakil yetkisi verilmiú olmasÕ durumu de÷iútirmeyecektir. DolayÕsÕyla, nakil anÕnda rÕza verilmemesi nedeniyle iúverence yapÕlan fesih geçerli nedene
dayanmadÕ÷Õndan, feshin geçersizli÷ine iliúkin sonuçlarÕn uygulanmasÕ gerekir. 1475
sayÕlÕ yasa döneminde savunulan iúçinin rÕzasÕnÕn iú sözleúmesinin yapÕlmasÕ sÕrasÕnda
alÕnabilece÷ine iliúkin görüú için bkz. EKONOMø/EYRENCø; 1219 vd; AyrÕca bkz.
SOYER, YargÕtay KararlarÕnÕn De÷erlendirilmesi Semineri 2008, 40; M. ALP, øú Sözleúmesinin Devrinde BazÕ Sorunlar, Prof. Dr. Ünal NarmanlÕo÷lu’na Arma÷an, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi D., C. 9, 2007, 200 vd. Her iki yazar, úirketler toplulu÷u veya holding bünyesi içinde sözleúmenin devrini mümkün kÕlan kayÕtlarÕn geçerli
sayÕlmasÕ gerekti÷i görüúündedir. Bu görüúe göre; sözleúmenin kurulmasÕ sÕrasÕnda iúçinin hangi iúverenler nezdinde çalÕútÕrÕlabilece÷ini bilmesi, sözleúmenin devamÕ sÕrasÕnda
da olasÕ iúveren úirketlerin temel niteliklerinin ve iúyerlerinin de÷iúmemiú olmasÕ úartÕyla bu tür kayÕtlar geçerli kabul edilmelidir. ALP, sözleúmenin devrini saklÕ tutan kayÕtlarÕn feshin son çare olmasÕ ilkesini tüm holding úirketleri için uygulama sonucunu da do÷urdu÷unun kabul görmesi úartÕ ile geçerli sayÕlabilece÷i görüúündedir. Yazar aynÕ zamanda bu kayÕtlarÕn bazÕ sÕnÕrlamalar içermesi ve kayda dayanan kullanÕmÕn hakkaniyete uygun olmasÕ gerekti÷ini savunmaktadÕr.
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masÕ devrin geçerlili÷i bakÕmÕndan yeterli olacak mÕdÕr? øúçilik haklarÕnÕn
korunmasÕ gere÷inden hareket edildi÷inde, tüm taraf iradelerinin yazÕlÕ olmasÕ gerekti÷i aksi halde devrin geçici veya sürekli olup olmadÕ÷Õ, hangi
tarihten itibaren geçerli olaca÷Õ gibi hususlarda belirsizlik yaúanaca÷Õ söylenmelidir. Bu noktada, her üç tarafÕn iradelerini de içeren sözleúme gibi,
devreden ve devralan arasÕnda yapÕlan ve iúçinin izin veya onay verdi÷i sözleúmenin de yazÕlÕ olmasÕ aranmalÕdÕr.
øúçinin izin veya onayÕnÕ içeren belge bakÕmÕndan önem taúÕyan bir
baúka husus bu belgenin yeterli açÕklÕ÷a sahip olmasÕdÕr. Bu ba÷lamda, devralan iúverenin ismi veya unvanÕ, øúK md. 7 anlamÕnda geçici iú iliúkisinin
mi, yoksa sürekli bir devrin mi sözkonusu oldu÷u, devrin hangi tarihten itibaren geçerli olaca÷Õ hususlarÕ yazÕlÕ úekil úartÕnÕn unsurlarÕ olarak de÷erlendirilmelidir. Hernekadar iú iliúkisinde iúverenin kiúili÷inin önemli olmadÕ÷Õndan hareketle, kural olarak sözleúmenin devredilebilirli÷i kabul edilmekte ise
de, yukarÕda da belirtildi÷i gibi devralan iúverenin ekonomik ve mali gücü,
iúyerinin büyüklü÷ü gibi hususlar iúçilik haklarÕ bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr. Özellikle, fesih yerine sözleúme devrinin iúçiye bir tercih olarak sunuldu÷u noktada serbest irade ancak bu bilgilerin iúçiye verilmesi ve iúçinin
durumu de÷erlendirerek karar verebilmesine ba÷lÕdÕr. Öte yandan iú sözleúmesinin iúverenin kiúili÷ine ba÷lÕ olarak yapÕldÕ÷Õ durumlarda da, kural olarak sözleúmenin devri mümkün oldu÷u gibi, bu durumda devralan iúverene
iliúkin bilgilerin iúçiye verilmesi çok daha önem kazanmaktadÕr.
2. Devrin Hüküm ve SonuçlarÕ
BK md. 429/II hükmünde devrin hüküm ve sonuçlarÕna yer verilmiútir. Madde hükmü uyarÕnca; “devir iúlemiyle, devralan, bütün hak ve borçlarÕ ile birlikte, hizmet sözleúmesinin iúveren tarafÕ olur. Bu durumda, iúçinin,
hizmet süresine ba÷lÕ haklarÕ bakÕmÕndan, devreden iúveren yanÕnda iúe baúladÕ÷Õ tarih esas alÕnÕr”.
øú sözleúmesinin devri ile birlikte, sözleúmenin iúveren tarafÕ de÷iúmekte, sözleúmeden do÷an hak ve borçlar devralana geçmektedir. DolayÕsÕyla, devralan iúveren sadece devirden sonra do÷acak borçlardan de÷il, devirden önce do÷muú hak ve borçlardan da sorumludur14. Yine devrin sadece
iú sözleúmesinin tarafÕnda de÷iúiklik meydana getirmesi, bunun dÕúÕnda iú
iliúkisinin aynen devamÕ nedeniyle kÕdeme ba÷lÕ haklar bakÕmÕndan (örne÷in ihbar tazminatÕ, kÕdem tazminatÕ, yÕllÕk izin süresi) tüm çalÕúma süresi
14

Y9HD, 29,09.2005, 309/31664, ÇANKAYA/ÇøL, 561 vd.; Y9HD, 10.11.2005,
361/35713, www.kazanci.com
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dikkate alÕnÕr15. 1475 sayÕlÕ Yasa döneminde iúyerinin devrine iliúkin hükümlerin kÕyasen iú sözleúmesinin devrinde de uygulanmasÕ savunulmuútur.
Bu görüú do÷rultusunda; kÕdem tazminatÕndan her iki iúveren øúK md. 14
çerçevesinde sorumlu olacak, kÕdem tazminatÕ, yÕllÕk izin süreleri ve ihbar
tazminatÕ bakÕmÕndan her iki iúveren nezdinde geçen süre dikkate alÕnacaktÕr. Belirtmek gerekir ki, aynÕ görüú 4857 sayÕlÕ Yasa döneminde de doktrinde benimsenmiútir16.
Sözleúme devrinin taraf sÕfatÕ ile tüm hak ve borçlarÕn üstlenen iúverene geçmesini ifade etmesi karúÕsÕnda, devirden önce do÷muú alacak haklarÕnÕn (örne÷in ödenmeyen ücret) devralana geçece÷i, iú sözleúmesinin devirden sonra sona erdirilmesi halinde ihbar tazminatÕnÕn, kullandÕrÕlmayan yÕllÕk izin ücretinin devralan iúveren tarafÕndan ödenece÷i açÕktÕr. Bu noktada,
TBK’da devirden önce do÷muú ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan birlikte sorumluluk öngörülmemiútir. Bilindi÷i gibi iúyerinin devrine
iliúkin øúK md. 6 hükmünde, devreden iúverenin iki yÕl süreyle birlikte sorumlulu÷u kabul edilmiútir.
Yine, øúK md. 14 hükmünde kÕdem tazminatÕ bakÕmÕndan devredenin
kendi nezdinde çalÕútÕ÷Õ süre ve ücret seviyesi ile sorumlu oldu÷una iliúkin
hükümde, iúyerinin devri veya herhangi bir suretle baúka bir iúverene geçmesi, yani iúyerinin ayniyeti sözkonusu oldu÷undan hükmün iú sözleúmesinin devrinde uygulama alanÕ bulmayaca÷Õ söylenebilir. Nitekim YargÕtay
kÕdem tazminatÕna iliúkin kararlarda, iú sözleúmesinin devrinden sonra devralan iúveren nezdinde çalÕúÕrken sözleúmenin kÕdem tazminatÕna hak kazanacak úekilde sona ermesinde, devreden iúverenin kÕdem tazminatÕndan sorumlu tutulamayaca÷Õna hükmetmektedir17.
Bununla birlikte, devreden iúverenin birlikte sorumlu tutulmasÕ noktasÕnda øúK md. 6/3 ve 1475 sK md. 14’ün gerekçeleri iú sözleúmesinin devrinde de mevcuttur18. Devirle birlikte tüm hak ve borçlarÕn devralana geç15
16

17
18

Y9HD, 24.06.2008, 2007/16181, 208/17596
Bkz. EKONOMø/EYRENCø, 1222; ARSLANOöLU; 544 vd.; 4857 sayÕlÕ Yasa döneminde iú sözleúmesinin devri hususunda øú Kanununda boúluk bulundu÷undan hareketle
øúK md. 6’daki esaslara göre doldurulmasÕ yönündeki görüú için bkz. ùAHLANAN, øúyeri Devri øle øú Sözleúmesinin Devrinin FarkÕ ve SonuçlarÕ, Tekstil øúveren D., Ocak
2007, S. 324, 4; AynÕ yönde GÜZEL, YargÕtayÕn øú Hukukuna øliúkin KararlarÕnÕn De÷erlendirilmesi Semineri 2005, 36 vd.; S.SÜZEK, Türk øú Hukukunda øúveren, Sicil D.,
Mart 2010, 24; ÇANKAYA/ÇøL, 536 vd.; ALP, 2007, 194
Y9HD, 22.01.2007, 2006/15347, 2007/312, ÇANKAYA/ÇøL, 550; Y9HD, 10.11.2005,
361/35713, ÇANKAYA/ÇøL, 555 vd.
ALP, øú Sözleúmesinin Devri,325
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mesiyle devirden önce do÷muú ücret, sosyal haklar gibi bir takÕm haklarÕn
sadece devralandan talep edilebilmesi, devralanÕn ödeme gücünün yeterli
olmamasÕ gibi nedenlerle güvencesiz bir durum yaratmaktadÕr. Esasen halen
doktrindeki devre iliúkin hükümlerin kÕyasen uygulanmasÕ yönündeki görüúün temelinde de bu husus yer almaktadÕr. Kuúkusuz bu noktada de÷erlendirilmesi gereken husus; TBK md. 428’de açÕkça iúyeri devrine iliúkin düzenleme yer almasÕna ve hükümde øúK md. 6’ya paralel olarak birlikte sorumluluk öngörülmesine ra÷men sözleúmenin devrine iliúkin hükümde birlikte
sorumlulu÷un düzenlenmemesi veya devre iliúkin hükme atÕf yapÕlmamasÕ
karúÕsÕnda bu konuda boúluk bulundu÷u ve øú Kanununa tabi iú sözleúmelerinin devrinde øúK md. 6/2’nin ve 1475 sK md. 14 hükmünün kÕyasen uygulanmasÕ gerekti÷i savunulabilir mi? KÕyas yoluyla birlikte sorumluluk tesis
edilebilir mi? Teknik hukuk bakÕmÕndan kuúkusuz bu hususlar tartÕúmaya
açÕk olmakla birlikte, iú hukukunun niteli÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda kÕyasen uygulamaya iliúkin görüúün TBK’nun yürürlü÷ünden sonra da kabulü isabetli
olacaktÕr.
Doktrinde øúK md. 6 hükmünün kÕyasen uygulanmasÕ noktasÕnda, sözleúmesel devirde taraflarÕn devralan iúverenin geçmiú dönem haklarÕndan
sorumlu tutulmayaca÷ÕnÕn kararlaútÕrÕlabilece÷i savunulmaktadÕr19. Belirtmek gerekir ki, TBK 429/2’de tüm hak ve borçlarla birlikte sözleúmenin
devrinden söz edildi÷inden artÕk devralanÕn geçmiú dönem haklarÕndan sorumlu tutulmayaca÷Õ yönündeki hükme geçerlilik tanÕnmasÕ, ancak maddenin tamamlayÕcÕ hukuk kuralÕ niteli÷inde kabulü ile mümkün olabilir. Oysa,
hükmün amacÕ, içeri÷i ve lafzÕ emredici niteli÷e iúaret etmektedir. DolayÕsÕyla, aksinin kararlaútÕrÕlmasÕ mümkün de÷ildir.
KÕyasen uygulama bakÕmÕndan tartÕúÕlabilecek husus, devredenin iki
yÕl süreyle sorumlu tutulmasÕna iliúkin 6/2 hükmünün taraflarca aksinin kararlaútÕrÕlÕp kararlaútÕrÕlamayaca÷ÕdÕr. Ancak bu görüú, iúçilik haklarÕnÕn
korunmasÕnÕ taraf iradelerine bÕrakmasÕ noktasÕnda sakÕncalÕdÕr. Nitekim
doktrinde de bu husus vurgulandÕktan sonra, kimi hallerde yukarÕdaki görüúe hak verilmesini gerektiren durumlarÕn ortaya çÕkabilece÷i belirtilmiútir.
Buna göre, iúçinin giriúimi ile gerçekleúti÷i açÕk olan sözleúme devrinde
iúçinin daha fazla korunmasÕna gerek olmadÕ÷Õ düúünülebilecektir20. Kuúkusuz bu noktada sorun, hangi hallerde iúçinin iradesine geçerlilik tanÕnmasÕ
gerekti÷i noktasÕndadÕr ki, esasen iú hukukunun niteli÷i karúÕsÕnda bu tip bir
istisna tanÕmanÕn isabet derecesi kanÕmca tartÕúmalÕdÕr.
19
20

ùAHLANAN, Karar øncelemesi, Tekstil øúveren D., 24 Ocak 2007
ALP, øú Sözleúmesinin Devrinde BazÕ Sorunlar, 195
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II. øù SÖZLEùMESøNøN SONA ERMESø
øú sözleúmesinin sona ermesi ile ilgili olarak Borçlar Kanununda yapÕlan de÷iúiklikler, belirli süreli iú sözleúmesinin kurulmasÕ, sona erdirilmesi,
belirsiz süreli iú sözleúmesinin feshi ve taraflarÕn ölümü konularÕndadÕr. Bu
de÷iúikliklerden bir bölümü esasen øúK’da hüküm bulunan hallere iliúkin
oldu÷undan, bu konuda øúK’na tabi iú sözleúmeleri bakÕmÕndan Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasÕ sözkonusu olmayacaktÕr.
1.Belirli Süreli øú Sözleúmesinin Süresinin DolmasÕ
BK md. 430/1 hükmü uyarÕnca; “Belirli süreli hizmet sözleúmesi, aksi
kararlaútÕrÕlmadÕkça, fesih bildiriminde bulunulmasÕna gerek olmaksÕzÕn,
sürenin bitiminde kendili÷inden sona erer”. Hüküm halen yürürlükteki BK
md. 338’e paralel olup, herhangi bir de÷iúiklik içermemektedir. Belirtmek
gerekir ki, yasada aksi kararlaútÕrÕlmadÕkça ifadesi ile kastedilen sözleúmenin sona ermesinin bildirim úartÕna ba÷lanabilmesidir. Taraflarca sözleúmenin kararlaútÕrÕlan tarihte sona ermesi için bir bildirim yapÕlmasÕnÕn öngörüldü÷ü durumlarda, bildirimin yapÕlmamasÕ sözleúmenin uzamasÕ sonucunu
do÷uracaktÕr. Belirtmek gerekir ki, maddede öngörülen bildirim teknik anlamda fesih bildirimi olmayÕp uzatmama bildirimidir. DolayÕsÕyla, bildirim
feshe iliúkin hükümlere ba÷lÕ olmadÕ÷Õ gibi feshe iliúkin hukuki sonuçlar da
ortaya çÕkmaz.
Madde ile getirilen de÷iúiklik, sözleúmenin süresinin bitiminden sonra
her iki tarafça zÕmnen sürdürülmesi konusundadÕr. Yürürlükteki BK md.
339/1 uyarÕnca; belirli süreli iú sözleúmesinin sürenin dolmasÕndan sonra her
iki tarafÕn susmasÕ ile yenilenmesi durumunda, sözleúmenin aynÕ süre ve
fakat en fazla bir sene için yenilenmiú sayÕldÕ÷Õ kabul edilmektedir. Türk
Borçlar Kanununu md. 430/2’ye göre, “Belirli süreli sözleúme, süresinin
bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli sözleúmeye
dönüúür. Ancak, esaslÕ bir sebebin varlÕ÷Õ halinde, üst üste belirli süreli
hizmet sözleúmesi kurulabilir”. TBK md. 430/son uyarÕnca; “Sözleúmenin
fesih bildirimiyle sona erece÷i kararlaútÕrÕlmÕú ve iki taraf da fesih bildiriminde bulunmamÕúsa, sözleúme belirsiz süreli sözleúmeye dönüúür”. BK md.
339/son’da bu durumda sözleúmenin tecdit edilmiú sayÕlaca÷Õ belirtildi÷inden, aynÕ süre ile yenilemenin (uzatma) varlÕ÷Õ kabul edilmektedir. Yeni
yasa ise, isabetli olarak belirsiz süreli sözleúmeye dönüúmeyi kabul etmiútir
Maddede öncelikle halen yürürlükte olan yasadan farklÕ olarak, belirli
süreli iú sözleúmesinin kurulmasÕna sÕnÕrlama getirildi÷i görülmektedir. Sözleúmenin ilk kez kurulmasÕnda herhangi bir neden aranmazken, ardÕ ardÕna
kurulmasÕnda esaslÕ bir nedenin varlÕ÷Õ öngörülmektedir. Bu noktada, øú
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Kanunundan daha esnek yürürlükteki kanundan ise daha katÕ bir düzenlemenin getirildi÷i söylenmelidir. Yasada esaslÕ nedenlere yönelik herhangi
bir açÕklÕk bulunmamakla birlikte, nedenlerin øú Kanununa paralel olarak
de÷erlendirilmesi isabetli olacaktÕr.
Getirilen ikinci de÷iúiklik, halen yürürlükteki düzenlemeden farklÕ
olarak sürenin bitiminde iúçinin çalÕúmaya ve iúverenin de çalÕútÕrmaya devamÕ, yani örtülü irade beyanlarÕ ile sürdürülmesinde belirsiz süreli sözleúmeye dönüúmenin kabul edilmesidir. Belirtmek gerekir ki, bu noktada yeni
bir sözleúmenin kurulmasÕ de÷il, sözleúmenin uzatÕlmasÕ sözkonusudur21.
Dönüúme, belirli süreli iú sözleúmesinin yapÕlmasÕ için esaslÕ nedenin bulunmamasÕ halinde sözkonusu olabilecektir. Ancak, taraflarÕn esaslÕ neden
bulunmasÕna ra÷men aksini öngörmeleri yani aradaki iliúkinin belirsiz süreli
sözleúmeye dönüútü÷ünü kabul etmeleri de mümkündür. Öte yandan, maddede sadece zÕmnen uzatma haline belirsiz süreli sözleúmeye dönüúme sonucu ba÷lanmÕútÕr. DolayÕsÕyla, belirli süreli iú sözleúmesinin sona ermesinden sonra taraflarca açÕkça yeni bir belirsiz süreli sözleúmenin kurulmasÕna
engel bulunmamaktadÕr.
Maddede öngörülen dönüúme, sözleúme süresinin uzatÕlmasÕ niteli÷i taúÕdÕ÷Õndan iúçinin kÕdeme ba÷lÕ haklarÕ bakÕmÕndan ilk sözleúme süresi de
dikkate alÕnacaktÕr. Bu ba÷lamda, dönüúmenin ilk sözleúmenin süresinin bitimi ve çalÕúmaya devam ile gerçekleúti÷i, ancak kÕdem, ihbar, yÕllÕk izin süresi
gibi haklar bakÕmÕndan tüm sürenin hesaba katÕlmasÕ gerekti÷i söylenmelidir.
Belirli süreli iú sözleúmesine iliúkin øúK md. 11 hükmünde, belirli süreli iú sözleúmesinin ilk kez kurulmasÕ ve ardÕ ardÕna yenilenmesi objektif
nedenin varlÕ÷Õna ba÷lÕ tutuldu÷undan, di÷er bir ifadeyle bu konuda yasada
düzenleme oldu÷undan bu tür sözleúmelerin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕna iliúkin TBK
hükmünün øúK’na tabi iú iliúkilerinde sözkonusu de÷ildir. Esasen bugün için
de BK md. 339/1 hükmünün yani sözleúme iliúkisinin zÕmnen devam ettirilmesine sözleúmenin aynÕ süre ve nihayet bir yÕl için yenilendi÷ine iliúkin
hükmün uygulanmasÕ mümkün de÷ildir22. Bu noktada, özel kanun olarak
øúK’da hüküm bulundu÷undan, BK md. 339/1 gibi TBK 430/2’nin de iú
kanununa tabi sözleúmeler için uygulanabilirli÷i sözkonusu de÷ildir. Bununla birlikte, hüküm Deniz øú Kanununa ve BasÕn øú Kanununa tabi iú sözleúmeleri bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr. Her iki yasada da belirli süreli iú söz21
22

H.HONSELL/N.P.VOGT/W.WIEGAND, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art
1-529 OR 4. Aufl., Basel 2007, Art 334 Rn.12
G. ALPAGUT, 4857 SayÕlÕ Yasa Çerçevesinde Belirli Süreli øú Sözleúmesi, Mercek D.,
Ocak 2004, 89
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leúmelerinin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕna iliúkin hüküm bulunmamaktadÕr. Hatta Deniz øú Kanunu md 7’de sefer esasÕna göre iú sözleúmelerinin kurulabilece÷i
kabul edilmektedir. Ancak 1475 sayÕlÕ Yasa döneminde doktrin ve YargÕtay
kararlarÕnda kabul edildi÷i üzere, yasada sÕnÕrlama yer almasa da, hakkÕn
kötüye kullanÕlmasÕ yasa÷Õ ardÕ ardÕna kurulan belirli süreli iú sözleúmelerinin kurulmasÕnda sÕnÕrlama oluúturur. Bu noktada, esasen her iki yasada
boúluk bulundu÷undan hareketle, TBK’nun yürürlü÷e girmesi ile birlikte
TBK, BasÕn øúK ve DenizøúK kapsamÕndaki iú sözleúmelerinin bir kereye
mahsus olarak belirli süreli olarak kurulabilece÷i, esaslÕ neden olmadÕkça
ardÕ ardÕna belirli süreli kurulamayaca÷Õ söylenmelidir.
2. On YÕldan Uzun Süreli Sözleúmenin Feshi
Yürürlükteki BK md. 343 hükmünde bir tarafÕn yaúadÕ÷Õ müddetçe yahut on seneden fazla süre için yapÕlmÕú hizmet sözleúmesinin, on yÕl geçtikten sonra iúçi tarafÕndan her zaman ve bir aylÕk ihbar öneli tanÕnarak feshedilebilece÷i öngörülmüútür. Hükmün kabul edilmesindeki temel gaye, kiúisel
özgürlü÷ün korunmasÕdÕr. TaraflarÕn sözleúmeyle belirli bir süreden daha
fazla ba÷lÕ kalmalarÕ kiúisel özgürlü÷ün ve bununla ba÷lantÕlÕ olarak ekonomik özgürlü÷ün aúÕrÕ derecede sÕnÕrlanmasÕnÕ ifade eder. AyrÕca sosyal politikaya iliúkin nedenlerden de uygun görülmez23. Bununla birlikte, özellikle øú
Kanununun kabulünden sonraki dönemde, sözleúmenin kurulmasÕ için objektif neden gereklili÷inin aranmasÕ karúÕsÕnda, sözleúme süresinin de objektif
nedenle ba÷lantÕlÕ olarak de÷erlendirilmesi gerekti÷i, on yÕllÕk bir süreyi gerektiren objektif nedenden kural olarak sözedilemeyece÷i, kaldÕ ki uygulamada da bu denli uzun süreli sözleúmeye rastlanmadÕ÷Õ söylenmelidir.
TBK md. 430/3 uyarÕnca; “Taraflardan her biri, on yÕldan uzun süreli
hizmet sözleúmesini on yÕl geçtikten sonra, altÕ aylÕk fesih bildirim süresine
uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaúÕnda hüküm ifade
eder”. Bu ba÷lamda TBK ile öncelikle her iki tarafa da on yÕllÕk sürenin
dolmasÕndan sonra fesih hakkÕ tanÕndÕ÷Õ görülmektedir. Doktrinde hüküm
bu noktada eleútirilmektedir24. Yine, bir di÷er eleútiri noktasÕ on yÕllÕk sürenin uzun oldu÷u yolundadÕr25. Benzer bir hüküm içeren AMK § 624’de fe23
24
25

G. ALPAGUT, Belirli Süreli Hizmet Sözleúmesi, østanbul 1998, 173 ve orada belirtilen
yazarlar
P. SOYER, Hizmet Sözleúmesinin Sona Ermesine øliúkin “Yeni” Türk Borçlar Kanunu
Hükümleri ve øú Hukuku BakÕmÕndan Önemi, Sicil D., Haziran 2011, S. 22, 13
SOYER, Sicil, 13; STREIFF/von KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5.
Auflage, Zurich 1992, Art 334 N.9; ZK-OR STAEHELIN, Obligationenrecht, Teilband
V 2c, Der Arbeitsvertrag, Art. 319-330a, 2006, Zurich-Basel-Genf, Art 334; P.SOYER,
Türk Borçlar Kanunu TasarÕsÕnÕn “Genel Hizmet Sözleúmesi”ne øliúkin BazÕ Hükümleri
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sih hakkÕ beú yÕlÕn doldurulmasÕndan sonra sadece iúçiye tanÕnmÕútÕr. Üçüncü eleútiri noktasÕ ise, halen yürürlükteki BK md. 343 hükmünde yer alan
bir aylÕk bildirim süresinin øsviçre Borçlar Kanununa paralel olarak altÕ aya
çÕkarÕlmasÕdÕr26. Belirtmek gerekir ki, hüküm øúK’na tabi iú iliúkilerinde de
uygulama alanÕ bulacaktÕr.
3. Belirli Süreli øú sözleúmesinin Süresinden Önce HaklÕ Neden
OlmaksÕzÕn Feshi
a.Sözleúmenin iúveren tarafÕndan feshi
Bilindi÷i gibi belirli süreli iú sözleúmesinin haklÕ bir neden olmaksÕzÕn
iúveren tarafÕndan feshi halinde doktrindeki baskÕn görüú ve YargÕtay içtihatlarÕ uyarÕnca sözleúmenin sona erdi÷i ve iúçinin bakiye sözleúme süresine
iliúkin ücreti tutarÕnda tazminat talep hakkÕ bulundu÷u kabul edilmektedir27.
Yeni Borçlar Kanununda ise, bu konuda açÕk bir düzenleme yapÕlarak belirtilen esas yasaya aktarÕlmÕútÕr.
TBK md. 438 uyarÕnca “øúveren haklÕ sebep olmaksÕzÕn, hizmet sözleúmesini derhal feshederse,…belirli süreli sözleúmelerde ise, sözleúme süresine uyulmamasÕ durumunda, bu sürelere uyulmuú olsaydÕ kazanabilece÷i
miktarÕ, tazminat olarak isteyebilir”. øú Kanununda belirli süreli iú sözleúmesinin haksÕz surette iúveren tarafÕndan feshine yönelik düzenleme bulunmadÕ÷Õndan, TBK md. 438 øú Kanununa tabi iú sözleúmeleri bakÕmÕndan da
uygulama alanÕ bulacaktÕr.
Bu ba÷lamda TBK md. 438 hükmü; sözleúmenin haksÕz fesihle sona
erece÷ini, iúçinin bakiye sözleúme süresine iliúkin ücreti tutarÕnda tazminat
talep edebilece÷ini öngörürken, 3. fÕkrada ayrÕca bir tazminat talebine de
imkan tanÕmÕútÕr. TBK md. 438/3 hükmüne göre; “Hakim, bütün durum ve
koúullarÕ göz önünde tutarak, ayrÕca miktarÕnÕ serbestçe belirleyece÷i bir
tazminatÕn iúçiye ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat
miktarÕ, iúçinin altÕ aylÕk ücretinden fazla olamaz”. øsviçre Hukukunda madde metninde “tazminat” olarak yer almasÕna ra÷men, hakim tarafÕndan takdir edilecek bu ödemenin bir “medeni ceza” niteli÷i taúÕdÕ÷Õ kabul edilmekte28, bir kÕsÕm yazarlar ayrÕca tazmin edici iúlevin bulundu÷unu da ileri sür26
27
28

Üzerine Düúünceler, 161
SOYER, Hizmet Sözleúmesinin Sona Ermesine øliúkin “Yeni” Türk Borçlar Kanunu
Hükümleri ve øú Hukuku BakÕmÕndan Önemi, 13
Bu konudaki tartÕúmalar için bkz. SÜZEK, 668 vd; ALPAGUT, Belirli Süreli Hizmet
Sözleúmesi, 177 vd.
STREIFF/von KAENEL, N.17 zu Art 337c ve N.1 zu Art 336 a; AynÕ yönde, BGE 116
II 300; BGE 120 II 209, BGE 123 V 5
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mektedirler. Bu noktada ise “sui generis tazminat” olarak da nitelenebilmektedir. Bu görüúe göre önleme iúlevine sahip medeni ceza, aynÕ zamanda manevi zararÕn ölçülü olarak giderilmesine de hizmet eder. Do÷rudan bir zararÕn giderimine yönelik olmadÕ÷Õndan, somut maddi veya manevi zararÕn
ispatÕ gerekmez. Amaç haksÕz feshin kiúilik haklarÕnÕ zedelemesi karúÕsÕnda
bir yaptÕrÕmÕn uygulanmasÕdÕr29. Yasakoyucu, haksÕz feshin kural olarak
kiúilik haklarÕnÕ zedeledi÷inden hareket ederek bir medeni ceza öngördü÷ünden, hakimin somut olayda ayrÕca kiúilik haklarÕnÕn zedelenme derecesini ortaya koymasÕ gerekli de÷ildir. Hakim hukuk ve hakkaniyet dairesinde
karar verirken objektif bir de÷erlendirme yapar ve bu noktada iúverenin davranÕúÕnÕ, kiúilik haklarÕndaki zedelenmenin derecesini (iúçinin yaúÕ ve yaúam
koúullarÕnÕ, çalÕúma süresini, feshe iliúkin özel durumlarÕ), fesihle ortaya
çÕkan hukuka aykÕrÕlÕ÷Õn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ, taraflarÕn ekonomik durumlarÕnÕ, iúçinin
ortak kusurunu dikkate alÕr30. Hüküm nispi emredici nitelikte oldu÷undan,
altÕ aylÕk üst sÕnÕrÕn iúçi lehine artÕrÕlmasÕ mümkündür.
Belirli süreli iú sözleúmesinin süresinden önce haksÕz feshi halinde
TBK md. 438/3’de öngörülen ayrÕca tazminat talep hakkÕ, kÕdem tazminatÕ
niteli÷inde de÷ildir. Bu ba÷lamda haksÕz fesihle sözleúme hukuken ve fiilen
sona erdi÷inden bir yÕllÕk kÕdeme sahip iúçi kÕdem tazminatÕ talep edebilecektir.
Bakiye süreye iliúkin ücret talebine esas ücretin çÕplak ücret mi giydirilmiú ücret mi olaca÷Õ konusunda øsviçre Hukukunda çÕplak ücretin yanÕnda, iúçiye sa÷lanan tüm parasal de÷erlerin dikkate alÕnaca÷Õ kabul edilmekte
ise de, Türk Hukukunda çÕplak ücretin esas alÕnmasÕ gerekti÷i benimsenmektedir.
Belirli süreli iú sözleúmesinin süresinden önce haklÕ neden olmaksÕzÕn
feshi haline iliúkin bir cezai úartÕn kararlaútÕrÕldÕ÷Õ durumlarda, kural olarak
iúçinin ya cezai úartÕ veya TBK md. 438/1 uyarÕnca bakiye süreye iliúkin
ücreti talep edebilece÷i kabul edilir. Me÷er ki, sözleúmede ifa yanÕnda cezai
úart öngörülmüú olsun. Bu olasÕlÕkta iúçinin cezai úart yanÕnda bakiye süreye
iliúkin ücret tutarÕnda tazminatÕ talep etmesine bir engel bulunmaz. Cezai
úart ile hakimin 6 aylÕk ücret tutarÕna kadar takdir edebilece÷i tazminat arasÕndaki iliúkiye gelince, kural olarak cezai úartÕn kararlaútÕrÕlmÕú olmasÕyla
29
30

BGE 121 III 68
STREIFF/von KAENEL, Art 337c, N.11; HONSELL/VOGT/WIEGAND, Art 337c
Nr.5. Hamile iúçinin iú sözleúmesinin askÕda oldu÷u sÕrada iúveren tarafÕndan haklÕ neden olmaksÕzÕn feshinde, Federal Mahkeme 3 aylÕk tazminata hükmetmiútir (BGer ARV
2001, 40)
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taraflarÕn bu yöndeki iradelerini ortaya koyduklarÕ kabul edilmelidir31. Di÷er
bir ifadeyle, esasen TBK 438/3’de öngörülen medeni cezanÕn cezai úarta
dahil oldu÷u kabul edilmeli ve bu olasÕlÕkta cezai úarta hükmedilmesi ile
yetinilmelidir. Ancak, kararlaútÕrÕlan tutarÕn salt bakiye sözleúme süresine
iliúkin ücret tutarÕnda veya daha az olmasÕ durumunda, TBK md. 438 hükmünün emredici niteli÷i devreye girecektir. Bu noktada iúçinin cezai úartÕ
aúan zararÕnÕn tazminini talep etmesi mümkündür. DolayÕsÕyla TBK md.
180’in alacaklÕnÕn borçlunun kusuru bulundu÷unu ispat úartÕyla cezai úartÕ
aúan tutarÕ istemesinin mümkün oldu÷una iliúkin hükmü de dikkate alÕndÕ÷Õnda, iúçinin cezai úartÕ aúan zararÕn varlÕ÷ÕnÕ ispat koúuluyla ayrÕca tazminat talep edilebilece÷i, buna 438/3 hükmünün de dahil oldu÷u kabul edilmelidir.
TBK md. 438 hükmünde dikkati çeken bir di÷er husus; tÕpkÕ BK md.
325 hükmünde oldu÷u gibi iúçinin hak kazandÕ÷Õ miktardan bir kÕsÕm indirimlerin yapÕlmasÕnÕn öngörülmesidir. TBK md. 438/2 uyarÕnca; “Belirli
süreli hizmet sözleúmesinde iúçinin hizmet sözleúmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf etti÷i miktar ile baúka bir iúten elde etti÷i veya bilerek elde
etmekten kaçÕndÕ÷Õ gelir, tazminattan indirilir”.
Esasen øsviçre ve Alman Hukukunda da mevcut bu düzenlemenin
amacÕ, iúçinin bu durumda kendi çÕkarÕna bir yarar sa÷lamasÕnÕn önlenmesidir. DolayÕsÕyla akitler hukukunda ifa etmemenin di÷er akit tarafÕn ilave
zenginleúmesine yol açmamasÕna iliúkin genel kural, iú sözleúmesinde de
kendini göstermiú ve (BK. md. 438/2, øBK.md. 324, 337/c; AMK § 615 ve
Feshe KarúÕ Koruma YasasÕ § 11)’de açÕkça düzenlenmiútir.
YargÕtay kararlarÕnda da, bakiye süreye iliúkin ücret tutarÕnda tazminattan, davacÕnÕn iúi yapmamasÕndan dolayÕ tasarruf etti÷i veya bu süre içinde çalÕútÕ÷Õ ve baúka iúte kazandÕ÷Õ veya kasten kaçÕndÕ÷Õ úeylerin mahsubu
yapÕldÕktan sonra kalan miktara hükmedilmesi gerekti÷i belirtilmekte ve
mahkemece bu konuda araútÕrma yapÕlmasÕ gerekti÷ine hükmedilmektedir.
Belirtmek gerekir ki, bu konudaki tespitin nasÕl gerçekleútirildi÷i yönünde
içtihatlarda herhangi bir veriye rastlanmamaktadÕr. Doktrinde indirimi gereken de÷erlere iliúkin ispat yükünün MK md. 6’daki genel kurala uygun olarak iúverende oldu÷u kabul edilmektedir32. YargÕtay ise, BK md. 325/2’de
31

32

øsviçre Hukukunda altÕ aylÕk üst sÕnÕra iliúkin düzenlemenin nispi emredici oldu÷undan
hareket edilmekte ve bunun artÕrÕlmasÕ mümkün oldu÷u gibi, ilave cezai úart kararlaútÕrÕlmasÕ da mümkün görülmektedir HONSELL/VOGT/WIEGAND, Art 337c, Rn.8).
K.TUNÇOMAö, “Borçlar Kanunu ve øú MevzuatÕ AçÕsÕndan øúi Kabulden KaçÕnma”,
Sosyal Siyaset KonferanslarÕ, 101; E. AKYøöøT, øú ve Sosyal Güvenlik Hukuku BakÕmÕndan øúçinin Baúka øúte ÇalÕúmasÕ, Ankara 1995, 174

- 143 -

yer alan indirim hükmünün, alaca÷Õn hesabÕna iliúkin bir itirazÕ ifade etti÷ini, indirime konu olan de÷erlerin birer karúÕ alacak olmadÕ÷ÕnÕ belirterek,
madde hükmünün taraflarÕn iste÷i olup olmadÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn mahkemece re’sen uygulanmasÕ gerekti÷ini kabul etmektedir33. Yüksek Mahkeme’ye göre “bu konuda gerekli araútÕrmaya gidilmeli, iúçinin sözleúmenin
feshinden sonraki dönem içinde baúka bir iúten gelir elde edip etmedi÷i ya
da iú arayÕp aramadÕ÷Õ araútÕrÕlarak sonuca gidilmelidir”34.
b. Sözleúmenin iúçi tarafÕndan feshi
Halen yürürlükteki mevzuatta belirli süreli iú sözleúmesinin iúçi tarafÕndan süresinden önce haklÕ neden bulunmaksÕzÕn feshine iliúkin hukuki
sonuçlarÕ düzenleyen BK md. 325 paralelinde özel bir hüküm bulunmamaktadÕr. øúK md. 23 hükmünde, “yeni iúverenin sorumlulu÷u” baúlÕ÷Õ altÕnda,
belirli süreli iú sözleúmesinin süresinin bitiminden önce iúini bÕrakÕp baúka
bir iúverenin iúine giren iúçinin sözleúmeyi bu suretle feshinden dolayÕ yeni
iúverenin sorumlulu÷u düzenlenmiútir. Madde de sözleúmenin bu suretle
feshinden dolayÕ “iúçinin sorumlulu÷u” yanÕnda hükmü ile esasen yeni iúverenin sorumlulu÷u düzenlenmiútir. øúçinin sorumlulu÷u BK md. 96 kapsamÕnda zararÕn ve zarar miktarÕnÕn ispatÕ koúuluna ba÷lÕdÕr. Kuúkusuz zarar
bulunmamakla birlikte sözleúmede bir cezai úartÕn kararlaútÕrÕldÕ÷Õ hallerde
de iúveren bu cezai úartÕ talep edebilecektir.
Türk Borçlar Kanunu md. 439’da konuya iliúkin özel bir hüküm getirilmiú olup, hükmün içeri÷i øsviçre Borçlar Kanununun 337 d maddesinden
aynen alÕnmÕútÕr. TBK md. 439 hükmü uyarÕnca;
“øúçi, haklÕ sebep olmaksÕzÕn iúe baúlamadÕ÷Õ veya aniden iúi bÕraktÕ÷Õ
takdirde iúveren, aylÕk ücretin dörtte birine eúit bir tazminat isteme hakkÕna
sahiptir. øúverenin, ayrÕca ek zararlarÕnÕn giderilmesini isteme hakkÕ da
vardÕr.
øúveren zarara u÷ramamÕúsa veya u÷radÕ÷Õ zarar iúçinin aylÕk ücretinin dörtte birinden az ise, hakim tazminatÕ indirebilir.
Tazminat hakkÕ takas yoluyla sona ermemiúse iúveren, iúçinin iúe baúlamamasÕndan veya iúi bÕrakmasÕndan baúlayarak otuz gün içinde, dava
veya takip yoluyla bu hakkÕnÕ kullanmak zorundadÕr. Aksi takdirde, tazminat
isteme hakkÕ düúer”.
Belirtmek gerekir ki, hüküm esasen belirli süreli iú sözleúmelerinde
33
34
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oldu÷u gibi belirsiz süreli sözleúmelerde de uygulama alanÕ bulacaktÕr. Ancak, belirsiz süreli iú sözleúmesinin süresinden önce usulsüz feshi øúK md.
17’de düzenlendi÷inden, hüküm øúK kapsamÕndaki belirli süreli iú sözleúmeleri ile BK’na tabi belirli ve belirsiz süreli iú sözleúmelerine uygulanacaktÕr.
TBK md. 439’da iú sözleúmesinin iúçi tarafÕndan süresinden önce haklÕ bir neden olmaksÕzÕn feshi için öncelikle (maktu) bir tazminat öngörülmüú
ve iúverene, iúçinin aylÕk ücretinin dörtte birine eúit bir tazminat talep hakkÕ
tanÕnmÕútÕr. Düzenleme, uygulamada özellikle zararÕn varlÕ÷ÕnÕ ve zararÕn
miktarÕnÕ ispat güçlü÷ü karúÕsÕnda, iúveren tarafÕndan herhangi bir talepte
bulunulmasÕnÕn yarattÕ÷Õ güçlüklerin giderilmesi bakÕmÕndan isabetlidir.
AylÕk ücretin dörtte biri tutarÕndaki tazminat iúçinin belirli bir çalÕúma süresine sahip olmasÕna ba÷lÕ kÕlÕnmamÕútÕr. DolayÕsÕyla, iúçinin haklÕ bir neden
olmaksÕzÕn iúe hiç baúlamamasÕ gibi, baúladÕktan sonra hemen bÕrakmasÕ
durumunda da tazminat talep hakkÕ do÷acaktÕr. AyrÕca ek zararlarÕn tazmini
talebi ise, kuúkusuz zararÕn ve miktarÕnÕn ispatÕna ba÷lÕdÕr. Bu zarar kapsamÕnda, iúverenin aynÕ nitelikte bir iúçi buluncaya kadar iúin yapÕlmamasÕ
nedeniyle u÷radÕ÷Õ kazanç kaybÕ, örne÷in anahtar nitelikteki iúçinin iúi bÕrakmasÕnÕn üretimde kesintiye neden olmasÕ, iúin di÷er iúçilerle yerine getirilmesi için ödenen fazla çalÕúma ücretleri, iúin geçici olarak dÕúarÕdan üçüncü bir kiúiye yaptÕrÕlmasÕ, yeni iúçiye ödenecek ücret gibi kalemler farkÕ yer
alÕr. Kuúkusuz zararÕn tazmini aynÕ zamanda manevi zararÕ da içermektedir
Maddenin ikinci fÕkrasÕnda iúveren için bir zarar do÷mamÕú veya zarar
iúçinin aylÕk ücretinin dörtte birinden az ise, hakimin tazminatÕ indirebilece÷i hükme ba÷lanmÕútÕr. Bu noktada, düzenlemenin maktu tazminat niteli÷inden ayrÕldÕ÷Õ söylenebilir. øúverenin zarara u÷ramadÕ÷Õ veya zararÕn aylÕk
ücretin dörtte birinden az oldu÷una iliúkin ispat yükü iúçidedir35. øúçi ispat
yükünü, iúverenin derhal yeni bir iúçi buldu÷unu veya zararÕn önlenmesi ya
da azaltÕlmasÕ için gerekli tedbirleri almadÕ÷ÕnÕ, bu ba÷lamda yeni iúçi bulmak için çaba sarfedilmedi÷ini ispat vasÕtasÕyla yerine getirilebilir36.
Maddede tazminat talep hakkÕ bir hak düúümü süresine ba÷lanmÕútÕr.
Buna göre; tazminat hakkÕnÕn takas yoluyla sona ermedi÷i hallerde, iúveren,
iúçinin iúe baúlamamasÕndan veya iúi bÕrakmasÕndan baúlayarak otuz gün
içinde dava veya takip yoluyla bu hakkÕnÕ kullanmak zorundadÕr. Tazminat
hakkÕnÕn ücret alaca÷Õndan takas yoluyla sona ermesi TBK md. 407/2’nin
koúullarÕna ba÷lÕdÕr. Madde uyarÕnca, “iúveren, iúçiden olan alaca÷Õ ile üc35
36
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ret borcunu iúçinin rÕzasÕ olmadÕkça takas edemez. Ancak, iúçinin kasten
sebebiyet verdi÷i yargÕ kararÕyla sabit bir zarardan do÷an alacaklar, ücretin haczedilebilir kÕsmÕ kadar takas edilebilir”. Bu ba÷lamda, iúçinin iú sözleúmesini haksÕz feshi nedeniyle iúverenin hak kazandÕ÷Õ aylÕk ücretin dörtte
biri tutarÕndaki alaca÷Õ, ancak iúçinin rÕzasÕnÕ almak kaydÕyla ücretten kesebilecektir. Di÷er olasÕlÕk, yani maktu tazminatÕn iúçinin rÕzasÕ olmaksÕzÕn
ücret borcundan edilebilmesi ise pratik olarak mümkün de÷ildir. Zira, takas
için bu konuda bir mahkeme kararÕnÕn varlÕ÷Õ aranÕrken, tazminat talep hakkÕ için 30 günlük hak düúümü süresi öngörülmüútür. Belirtilen süre içinde
bir mahkeme kararÕnÕn alÕnmasÕ fiilen mümkün görünmemektedir. Öte yandan, BK md. 407’nin kapsamÕna salt ücret alaca÷ÕnÕn girdi÷i kabul edilirse,
iúçinin iúverenden olan di÷er alacaklarÕndan bu tazminatÕn kesilmesi mümkün olabilecektir.
Belirtmek gerekir ki, tazminat talep hakkÕ otuz günlük hak düúümü süresine ba÷lanmÕú olup, bu sürenin sadece maktu tazminat için mi öngörüldü÷ü, ayrÕca u÷ranÕlan zararÕn talep edilmesinin de bu süreye tabi olup olmadÕ÷Õ konusunda bir açÕklÕk bulunmamaktadÕr. Öyle ki, ço÷u kez otuz günlük süre içinde iúverenin u÷radÕ÷Õ zararÕn miktarÕ veya özellikle ayrÕca zarara u÷rayÕp u÷ramadÕ÷Õ belirli olmayabilir. Belirtmek gerekir ki, øsviçre Hukukunda maktu tazminatÕn 30 günlük hak düúümü süresine tabi oldu÷u ayrÕca zararÕn giderimi talebine genel hükümler gere÷ince 10 yÕllÕk zamanaúÕmÕ
süresinin uygulanaca÷Õ kabul edilmektedir37. Esasen bu yorum amaca uygundur. Zira, otuz günlük süre tazminat talebi için oldukça kÕsa olup, bu
süre içinde zararÕn ortaya çÕkmasÕ veya miktarÕn bilinmesi ço÷u kez mümkün de÷ildir.
4. Belirsiz süreli hizmet sözleúmesinin feshi
a. Süreli fesih
TBK md. 431’de taraflarÕn belirsiz süreli iú sözleúmesini süreli fesih
hakkÕ düzenlenmiú, 432 hükmünde ise bildirim süreleri düzenlenmiútir. øúK
md. 17 hükmünde bu konuda özel düzenleme bulundu÷undan esasen süreli
feshe iliúkin hükümlerin øú Kanununa tabi iú iliúkileri bakÕmÕndan uygulama
alanÕ bulmayaca÷Õ söylenmelidir. TBK md. 432/4 hükmünde hizmet sözleúmesinin peúin ödeme suretiyle feshi düzenlenmiú ve bu konuda øú Kanunu ile paralellik sa÷lanmÕú, 5. fÕkrada ise fesih bildirim sürelerinin her iki
taraf için de aynÕ olmasÕ zorunlulu÷u getirilerek, sözleúmede farklÕ süreler
öngörülmüúse, her iki tarafa da en uzun olan bildirim süresinin uygulanmasÕ
37
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kabul edilmiútir. Bilindi÷i gibi, øú Kanununa tabi sözleúmeler bakÕmÕndan
YargÕtay tarafÕndan bu konuda kabul edilen esas, iúçi için kararlaútÕrÕlan
bildirim süresinin daha uzun olamayaca÷Õ yönündedir. Bu noktada, YargÕtay
kararlarÕ esasen mevcut BK hükmünden ayrÕlmakta, farklÕ bildirim sürelerinin kararlaútÕrÕlamayaca÷Õ yolundaki BK. md. 340/3 hükmü nispi emredici
nitelikte kabul edilerek çözüme varÕlmaktadÕr. Bu noktada ortaya çÕkan soru,
acaba TBK’nun düzenlemesi ile mevcut içtihatÕn de÷iútirilmesi gerekmekte
midir? KanÕmca iú hukukunun niteli÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda mevcut içtihadÕn
korunmasÕnÕn isabetli olaca÷Õ söylenmelidir.
b. Fesih HakkÕnÕn Kötüye KullanÕlmasÕ
TBK md. 434 hükmünde, hizmet sözleúmesinin fesih hakkÕnÕn kötüye
kullanÕlarak sona erdirildi÷i durumlarda, iúverenin iúçiye bildirim süresine
ait ücretin üç katÕ tutarÕnda tazminat ödemekle yükümlü oldu÷u öngörülmüútür. Bu noktada øúK ile paralellik sa÷lanmÕútÕr. øúK md. 17’de fesih hakkÕnÕn kötüye kullanÕlmasÕ açÕkça düzenlendi÷inden bu konuda TBK hükmü
uygulanmaz.
5. HaklÕ Nedenle Fesih
a. ùekil úartÕ
TBK md. 435 uyarÕnca “Taraflardan her biri, haklÕ sebeplerle sözleúmeyi derhal feshedebilir. Sözleúmeyi fesheden taraf, fesih sebebini yazÕlÕ
olarak bildirmek zorundadÕr.
Sözleúmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarÕna göre hizmet iliúkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koúullar haklÕ sebep sayÕlÕr”.
Görüldü÷ü gibi, Kanunda bu konuda getirilen önemli bir de÷iúiklik;
sözleúmeyi fesheden tarafÕn fesih sebebini yazÕlÕ olarak bildirmesi zorunlulu÷udur. Bilindi÷i gibi, øú Kanununda sadece süreli fesih sebeplerinin yazÕlÕ
olarak bildirilmesi öngörülmüú olup, haklÕ nedenle fesihte böyle bir zorunluluk bulunmamaktadÕr. Bu noktada øsviçre Borçlar Kanunundan da
ayrÕlÕnmÕútÕr. øBK md. 337/1’e göre, feshe muhatap olan tarafÕn talep etmesi
halinde fesih nedeninin yazÕlÕ olarak bildirilmesi gerekir. Doktrinde, yazÕlÕ
úeklin bir geçerlilik koúulu olarak kabul edilmesi gerekti÷i ve iú kanunlarÕna
tabi iú iliúkilerine de uygulanmasÕ gerekti÷i ileri sürülmektedir38. DolayÕsÕyla konu øú Kanununda haklÕ feshin düzenlenmiú olmasÕ karúÕsÕnda boúluk
bulundu÷undan söz edilebilir mi, noktasÕnda toplanmaktadÕr. Kuúkusuz bununla ba÷lantÕlÕ olarak de÷erlendirilmesi gereken husus, acaba øúK’da süreli
38
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fesih için yazÕlÕ úekil koúulu öngören yasa koyucunun, haklÕ nedenle fesih
için bu koúulu öngörmemesi bilinçli bir tercihin sonucu mudur?
øú kanununun yürürlü÷ü ile birlikte, doktrinde süreli fesih için yazÕlÕ
úekil úartÕ öngörülürken, haklÕ nedenle fesih yazÕlÕ úekil úartÕ öngörülmemesi
eleútirilmiútir. Kuúkusuz øú Kanununda bu yönde bir düzenleme yapma gereklili÷inden söz edilebilir, bu ayrÕ bir tartÕúma konusudur. Ancak yasa koyucunun bir yandan úekle iliúkin düzenleme getirirken di÷er yandan bu düzenlemeyi sadece süreli fesih için öngörmüú olmasÕ bilinçli bir tercihin sonucu olarak de÷erlendirilmelidir. Nitekim, süreli fesih ayrÕ bir usule tabi
tutulmuú, iú güvencesine tabi olanlar için belirli hallerde savunma alÕnmasÕ
öngörülmüútür. DolayÕsÕyla yasada boúlu÷un varlÕ÷Õndan söz etmek kanÕmca
mümkün de÷ildir. Zira, haklÕ nedenle fesih için úekil úartÕ getirilmeyerek
yasakoyucu tercihini ve iradesini ortaya koymuútur. Boúluk kavramÕnÕn bu
denli geniú tutulmasÕ kavramÕn özüne aykÕrÕ oldu÷u gibi, hukuk güvenli÷ine
de aykÕrÕdÕr. Üstelik haklÕ nedenle feshin özünde sözleúmeye devamÕn katlanÕlamaz, beklenilemez hallerde sözleúmenin sona erdirilmesi imkanÕnÕn
yattÕ÷Õ dikkate alÕndÕ÷Õnda, bu yazÕlÕ úekil úartÕnÕn bir geçerlilik úartÕ olarak
de÷erlendirilmesinin isabet derecesi de tartÕúmalÕdÕr.
a. HaklÕ nedenle fesihte zararÕn giderimi talebi
TBK md. 437 uyarÕnca; “HaklÕ fesih sebepleri, taraflardan birinin
sözleúmeye uymamasÕndan do÷muúsa o taraf, sebep oldu÷u zararÕ, hizmet
iliúkisine dayanan bütün haklar göz önünde tutularak, tamamen gidermekle
yükümlüdür.
Di÷er durumlarda hakim, bütün durum ve koúullarÕ göz önünde tutarak haklÕ sebeple feshin maddi sonuçlarÕnÕ serbestçe de÷erlendirir”. Bilindi÷i gibi BK md. 345’de benzer bir hüküm yer almaktadÕr.
øsviçre Hukukunda feshin kusura dayanmasÕ konusunda yasada açÕk
bir hüküm bulunmamasÕna ra÷men, sözleúmeye aykÕrÕlÕ÷Õn kusura dayanmasÕ gerekti÷i ve bunun yasakoyucunun iradesine uygun oldu÷u kabul edilmektedir. Feshedenin de kusurunun varlÕ÷Õ halinde ise, maddenin ikinci fÕkrasÕnÕn uygulanaca÷Õ belirtilmektedir. Burada ifadaki çÕkarÕn yerine getirilmesi gerekti÷i, yani feshedenin iú iliúkisi fesih öneline uyulsaydÕ elde edece÷i veya belirli süreli sözleúmede süreye uyulmuú olsaydÕ bulunaca÷Õ durumun sa÷lanmasÕ amaçlanÕr39.
Tazminat talebinde iú iliúkisinden do÷an tüm haklar dikkate alÕnmasÕ
gerekti÷inden, iúveren tarafÕndan haklÕ nedenle fesihte kaybedilen kazanç,
39
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fazla çalÕúma ücretleri bu kapsamda yer alÕr. øúçi tarafÕndan feshin yapÕlmasÕ
durumunda ise, ücret kaybÕ zarar olarak ortaya çÕkar. Bu belirli süreli iú sözleúmelerinde sürenin bitimine kadar elde edilecek ücret, belirsiz süreli iú
sözleúmesinde ise bildirim süreleri içinde elde edilecek ücreti ifade eder40.
øú Kanunu md. 26/2 hükmünde, sadece 24/2 ve 25/2 uyarÕnca iúçi veya
iúveren tarafÕndan maddede öngörülen süre içinde iú sözleúmesini feshedenlerin di÷er taraftan tazminat haklarÕnÕn saklÕ oldu÷u hükme ba÷lanmÕútÕr.
Esasen ahlak ve iyiniyet kurallarÕna uymayan haller ve benzerleri sözleúmenin kusura dayalÕ olarak feshedildi÷i halleri ifade etmektedir. Bu itibarla øú
Kanununda bu konuda boúluk bulunmadÕ÷Õ söylenmelidir.
6. Belirsiz süreli sözleúmede haksÕz (usulsüz) fesih
a. Sözleúmenin iúveren tarafÕndan feshi
BK md. 438/1 uyarÕnca; “iúveren, haklÕ neden olmaksÕzÕn hizmet sözleúmesini derhal feshederse iúçi, belirsiz süreli sözleúmelerde, fesih bildirim
süresine… uyulmuú olsaydÕ kazanabilece÷i miktarÕ tazminat olarak isteyebilir”. Madde metni ihbar tazminatÕnÕ düzenlemiú olup, øúK md. 17’de bu
konuda hüküm bulundu÷undan BK hükmü uygulama alanÕ bulmaz.
Bununla birlikte, üçüncü fÕkrada yer alan ve hakimin bütün durum ve
koúullarÕ göz önünde tutarak ayrÕca miktarÕnÕ serbestçe belirleyece÷i bir
tazminatÕn iúçiye ödenmesine karar verebilece÷i yolundaki hüküm yukarÕda
da belirtildi÷i gibi bir medeni ceza niteli÷indedir. Bu konuda øú Kanununa
tabi iú sözleúmelerinde, TBK 438/3’ün uygulanabilirli÷inden söz edilebilir
mi? øú Kanunu ile Borçlar Kanunu arasÕnda ba÷lantÕnÕn kurulmamÕú olmasÕ,
YasanÕn birçok hükmünde oldu÷u gibi bu konuda da sorunlarÕ ortaya çÕkarmaktadÕr. øú Kanununda ihbar tazminatÕ düzenlenmiú ve fesih hakkÕnÕn kötüye kullanÕlmasÕna iliúkin kötüniyet tazminatÕ düzenlenmiútir. Yine, 1475
sayÕlÕ øúK md. 13/son’da “taraflarÕn ayrÕca tazminat isteme haklarÕ saklÕdÕr”
úeklindeki hüküm 4857 sayÕlÕ Kanuna alÕnmamÕútÕr. Ancak ihbar tazminatÕnÕn salt çalÕútÕrÕlmayan sürelere iliúkin ücretin bir tazminat olarak ödenmesini amaçladÕ÷Õ dikkate alÕndÕ÷Õnda, usulsüz fesihle aynÕ zamanda kiúilik haklarÕnÕn zedelenmesinin sözkonusu olabilece÷i ve bunun yasada açÕk hüküm
olsa da olmasa da talep edilebilece÷i kabul edilmelidir. Bu noktada, øúK’na
tabi bir iú sözleúmesinin usulsüz feshinde ihbar tazminatÕnÕn yanÕnda ayrÕca
bir tazminata hükmedilmesi ancak kiúilik haklarÕnÕn zedelenmesinden, di÷er
bir ifadeyle manevi zararÕn varlÕ÷Õndan söz edilebildi÷i noktada mümkün40
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dür41. Ortaya çÕkan ikinci soru ise, iú güvencesine tabi iúçi bakÕmÕndan bu
hükmün uygulanÕp uygulanmayaca÷Õ, øúK md. 21/son hükmünün engel oluúturup oluúturmadÕ÷ÕdÕr.
7. Taraflardan birinin ölümü
TBK’da iúçi ve iúverenin ölümünün iú sözleúmesine etkisi de özel olarak düzenlenmiútir. TBK md. 440 uyarÕnca “Sözleúme, iúçinin ölümüyle
kendili÷inden sona erer. øúveren, iúçinin sa÷ kalan eúine ve ergin olmayan
çocuklarÕna, yoksa bakmakla yükümlü oldu÷u kiúilere, ölüm gününden baúlayarak bir aylÕk; hizmet iliúkisi beú yÕldan uzun süre devam etmiúse, iki
aylÕk ücret tutarÕnda bir ödeme yapmakla yükümlüdür”.
Bilindi÷i gibi halen yürürlükte bulunan BK md. 347/1 hükmünde de
hizmet akdinin iúçinin ölümü ile son bulaca÷Õ yer almakta olup, bu sonuç iú
sözleúmesinin kiúisel bir iliúki kurmasÕ ve iúçinin kiúili÷inin taúÕdÕ÷Õ önemden kaynaklanÕr. TBK bakÕmÕndan üzerinde durulmasÕ gereken husus iúverene; iúçinin geride kalanlarÕna ödeme yapma yükümü getirilmiú olmasÕdÕr.
1475 sayÕlÕ øúK md. 14 uyarÕnca, iúçinin ölümü kÕdem tazminatÕna hak
kazandÕran hallerdendir. Tazminat alacaklÕsÕ kanuni mirasçÕlardÕr. Oysa
TBK md. 440’da öngörülen tazminat kanuni mirasçÕlÕk sÕfatÕna ba÷lÕ olmaksÕzÕn, iúçinin eúine ve ergin olmayan çocuklarÕna bunlar yoksa bakmakla
yükümlü oldu÷u kiúilere tanÕnmÕútÕr. DolayÕsÕyla, adeta destek unsurundan
hareket edilmiútir. Öte yandan kÕdem tazminatÕ talep hakkÕ iúçinin bir yÕllÕk
kÕdeme sahip olmasÕ halinde mevcutken, TBK md. 440 hükmünde iúçinin
kÕdemine bakÕlmaksÕzÕn bir aylÕk ücret tutarÕnda ödeme, hizmet iliúkisinin
beú yÕldan uzun süre devam etmesi durumunda ise, iki aylÕk ücret tutarÕnda
ödeme öngörülmüútür. DolayÕsÕyla hak kazanma kÕdeme ba÷lanmamÕú, kÕdemin artÕúÕ ile miktar artÕrÕlmÕútÕr.
øú Kanununun kapsamÕna giren iúçiler bakÕmÕndan TBK md. 440
hükmünde öngörülen tazminat hükmünün uygulanabilmesi, kuúkusuz ancak
bu konuda øú Kanununda boúluk bulundu÷unun tespiti úartÕyla mümkündür.
Doktrinde her iki kurum arasÕndaki farklÕlÕktan hareket edilerek, özellikle
BK md. 440 hükmünde kÕdem úartÕnÕn aranmamÕú olmasÕ karúÕsÕnda ayrÕ,
ba÷ÕmsÕz bir tazminat hükmünün söz konusu oldu÷u kabul edilmektedir.
Buna göre, iúçinin ölümü halinde mirasçÕlarÕn kÕdem tazminatÕ talep hakla41

AyrÕca bkz. SOYER, Hizmet Sözleúmesinin Sona Ermesine øliúkin “Yeni” Türk Borçlar
Kanunu Hükümleri ve øú Hukuku Önemi, 17.Yazar genel hüküm niteli÷i taúÕmasÕ nedeniyle TBK 438/3 hükmünün øú Kanununun kapsamÕna giren iú iliúkilerinde de uygulanaca÷ÕnÕ, ancak ortaya çÕkaraca÷Õ maddi külfet nedeniyle bu durumun eleútiri konusu
oluúturaca÷ÕnÕ belirtmektedir.
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rÕnÕn varlÕ÷Õ, ayrÕca BK md. 440’daki tazminatÕn talep edilebilmesini engellemez. KÕdem tazminatÕna hak kazanÕlmayan hallerde, sadece BK md.
440’da düzenlenen tazminat talep edilebilirken, kÕdem tazminatÕna hak kazanÕlmasÕ halinde ayrÕca kÕdem tazminatÕ da talep edilebilecektir42.
Hükmün øsviçre Borçlar Kanunundan alÕnmasÕ ve Türk Hukukunda
esasen kÕdem tazminatÕ ile ba÷lantÕ kurulmamÕú olmasÕ isabetli de÷ildir.
øsviçre Borçlar Kanunu md. 338’de düzenlenen bu ödeme, sonraya etkili
ücret talep hakkÕ olarak nitelenmekte ve md. 339b uyarÕnca sa÷lanan kÕdem
tazminatÕndan ba÷ÕmsÕz oldu÷u kabul edilmektedir43. Di÷er bir i fadeyle
her iki tazminatÕn birlikte talep edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, her
iki ödemenin alacaklÕsÕ aynÕ kiúilerdir. Ancak øsviçre Hukukunda, Türk Hukukundan farklÕ olarak kÕdem tazminatÕna hak kazanma úartlarÕ ve miktarÕ
oldukça düúüktür. Art. 339b uyarÕnca en az 50 yaúÕnda olan ve 20 yÕl veya
daha fazla kÕdeme sahip olan iúçi kÕdem tazminatÕna hak kazanÕr. KÕdem
tazminatÕnÕn miktarÕ yazÕlÕ anlaúma, iú sözleúmesi veya toplu iú sözleúmesi
ile belirlenebilir, ancak iúçinin iki aylÕk ücreti tutarÕndan az olamaz.
Bu çerçevede, örne÷in beú yÕllÕk kÕdeme sahip bir iúçinin ölümü halinde, øúK md. 14 uyarÕnca 5 aylÕk brüt giydirilmiú ücret tutarÕnda tazminat
ödenirken, øsviçre Hukukunda iúçinin 20 yÕlÕ ve 50 yaúÕnÕ doldurmamÕú olmasÕ halinde kÕdem tazminatÕ talep hakkÕ do÷maz, sadece md. 338 uyarÕnca
ölüm nedeniyle iki aylÕk ücret talep edilebilir. Bu noktada TBK md. 440
hükmünün øú Kanununun kapsamÕna giren iúçilere de uygulanaca÷Õ kabul
edildi÷inde, örne÷in ondokuz yÕllÕk kÕdeme sahip iúçinin ölümü halinde øsviçre Hukukunda iúverenin iki aylÕk ücret ödeme borcu do÷arken Türk Hukukunda iúveren 19 aylÕk ücret tutarÕnda tazminat yanÕnda iki aylÕk ücret
ödemekle yükümlü olacaktÕr.
KanÕmca iú kanununda iúçinin ölümüne parasal olarak hukuki sonuç
ba÷lanmÕú olup, yasa bu hali kÕdem tazminatÕna hak kazandÕran haller arasÕnda saymÕútÕr. DolayÕsÕyla, bu noktada bir boúlu÷un varlÕ÷Õndan söz etmek
isabetli görünmemektedir. Yasa koyucunun gerekçede açÕkça øú Kanununun
kapsamÕ dÕúÕndaki iúçiler bakÕmÕndan getirildi÷ini belirtti÷i hizmet sözleúmesine iliúkin hükümlerin uygulanmasÕnda bu husus dikkate alÕnmalÕdÕr.
Esasen liberal bakÕú açÕsÕyla kapsam dahilindeki iúçilere kÕdem tazminatÕ
hakkÕ tanÕmayan yasanÕn, ölüm gibi bir durumda geride kalanlarÕn ma÷dur
42
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olmamasÕndan hareketle tanÕdÕ÷Õ bu hakkÕ, iú kanununa tabi iúçiler için ilave
hak olarak kabul etmek boúluk kavramÕndan uzaklaúarak farklÕ yasalardan
lehe hükümlerin toplanmasÕ suretiyle yeni kurallar demeti yaratmaya götürecektir.
TBK md. 441 uyarÕnca; “ øúverenin ölümü halinde, yerini mirasçÕlarÕ
alÕr. Bu durumda iúyerinin tamamÕnÕn veya bir bölümünün devri ile gerçekleúen hizmet iliúkisinin devrine iliúkin hükümler kÕyasen uygulanÕr.
Hizmet sözleúmesi a÷ÕrlÕklÕ olarak iúverenin kiúili÷i dikkate alÕnmak
suretiyle kurulmuúsa, onun ölümüyle kendili÷inden sona erer. Ancak, iúçi
sözleúmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden u÷radÕ÷Õ zarar için mirasçÕlardan hakkaniyete uygun bir tazminat isteminde bulunabilir”.
Hüküm esas itibariyle halen yürürlükte olan BK md. 347/2-3 içeri÷iyle uyumludur. Bu ba÷lamda iúverenin ölümünün iú sözleúmesini sona erdirmeyece÷i, ölen iúverenin yerini mirasçÕlarÕn alaca÷Õ, ancak sözleúme a÷ÕrlÕklÕ olarak iúverenin kiúili÷i dikkate alÕnmak suretiyle kurulmuúsa, ölüm ile
kendili÷inden sona erece÷i ve iúçinin u÷radÕ÷Õ zarar için bir tazminat talebinde bulunabilece÷i belirtilmiútir. Hükümdeki tek de÷iúiklik, iú sözleúmesinin sona ermedi÷i hallerde iúyeri devrine iliúkin hükmün kÕyasen uygulanmasÕdÕr.
Devre iliúkin 428 maddede; iúyerinin bir tamamÕ veya bir bölümünün
hukuki bir iúlemle baúkasÕna devredildi÷inde, devir tarihinde mevcut hizmet
sözleúmelerinin bütün hak ve borçlarÕ ile birlikte devralana geçmesi, iúçinin
hizmet süresine ba÷lÕ haklarÕ bakÕmÕndan, devreden iúveren yanÕnda iúe baúladÕ÷Õ tarihin esas alÕnmasÕ ve devirden önce do÷muú olan ve devir tarihinde
ödenmesi gereken borçlardan, devreden ve devralan iúverenin birlikte sorumlulu÷u düzenlenmiútir. Ancak devreden iúverenin bu yükümlülüklerden
do÷an sorumlulu÷u, devir tarihinden itibaren iki yÕl ile sÕnÕrlÕ tutulmuútur.
Bu noktada, hüküm øúK md. 6’ya paraleldir.
øúverenin ölümü halinde hizmet sözleúmesinin mirasçÕlar ile devam
edece÷ine iliúkin 441. maddede 428. maddenin kÕyasen uygulanmasÕndan
söz etmek esasen gereksizdir. Ölüm külli halefiyet hali do÷urur. MirasçÕlar
ile sözleúmenin devamÕnda esasen kÕdemin iúleyece÷i açÕktÕr. DolayÕsÕyla,
428. maddenin bir farklÕlÕk getirdi÷inden söz edilemeyecektir. Öte yandan
külli halefiyetin bulundu÷u bu durumda birlikte sorumluluk sözkonusu olamayaca÷Õndan 428/3’ün uygulanabilirli÷i de bulunmamaktadÕr. Nitekim,
hüküm øsviçre BK md. 338a’dan tercüme yoluyla alÕnmÕú olup, øsviçre
Borçlar Kanununda devre iliúkin hükme atÕf yapÕlmasÕ, iúyerinin devrinde
iúçiye itiraz hakkÕnÕn tanÕnmÕú olmasÕ bakÕmÕndan önemlidir. Genel olarak
- 152 -

iúyeri devrinde iúçiye tanÕnmÕú itiraz hakkÕnÕn, bir külli halefiyet hali oluúturan ölüm halinde de tanÕnmasÕ hükmün kÕyasen uygulanmasÕ vasÕtasÕyla
gerçekleútirilmiútir.
III. REKABET YASAöI
Bilindi÷i gibi, iú sözleúmesi devam ederken iúçinin iúverenle rekabet
teúkil edecek bir faaliyet içinde bulunmamasÕ sadakat borcuna dahildir. Borca aykÕrÕlÕk iú sözleúmesinin feshi için haklÕ neden oluúturaca÷Õ gibi, iúveren
u÷radÕ÷Õ zararlarÕn tazminini de talep edebilir. øú sözleúmesinin sona ermesinden sonra iúçinin rekabet teúkil eden bir iúte çalÕúmasÕ, ortak olmasÕ veya
herhangi bir faaliyette bulunmasÕ ancak bu konuda özel bir anlaúmanÕn varlÕ÷Õna ba÷lÕdÕr. Kuúkusuz rekabet yasa÷Õ ayrÕ bir anlaúma olarak yapÕlabilece÷i gibi, bu yöndeki bir kayda iú sözleúmesinde de yer verilebilir.
Rekabet yasa÷ÕnÕn amacÕ, iúçinin çalÕúma iliúkisi sÕrasÕnda ö÷rendi÷i iú
ve üretim sÕrlarÕnÕ, bu ba÷lamda özel üretim ve pazarlama tekniklerini, müúteri çevresini sözleúmenin sona ermesinden sonra iúverene rekabet oluúturarak zarar verecek úekilde kullanmasÕnÕn önlenmesidir. øú iliúkisi taraflar arasÕnda bir güven iliúkisini zorunlu kÕlar. øúçi iú iliúkisi sÕrasÕnda bir kÕsÕm iú
sÕrlarÕna vakÕf olur ve bunlarÕn daha sonra kullanÕlmasÕ iúverene ciddi úekilde zarar verebilir. Özellikle zaman içinde oluúan know-how’un herhangi bir
úekilde her hangi bir bedel ödenmeksizin kullanÕmÕ, iúveren için oldu÷u gibi
rekabet ve úeffaflÕk bakÕmÕndan genel olarak piyasa bakÕmÕndan da sakÕncalÕdÕr44. Bu noktada, TBK’da iú sÕrrÕnÕn korunmasÕ ile rekabet yasa÷Õ özel
olarak düzenlenmiútir. Rekabet yasa÷Õ ile iú sÕrrÕnÕn korunmasÕ belirli konularda paralellik göstermekle birlikte her iki kurum birbirinden farklÕdÕr. SÕr
saklama yükümü iú sözleúmesinin devamÕ sÕrasÕnda tÕpkÕ rekabet yasa÷Õ gibi
sadakat borcundan kaynaklanÕr. Ancak sÕr saklama yükümlülü÷ünde sadece
sÕrrÕn açÕklanmamasÕ, bu noktada bir susma yükümlülü÷ünden söz edilebilirken, rekabet yasa÷Õ sözleúmesinde aynÕ zamanda bu bilgilerin rekabet
edecek úekilde kullanÕlmasÕnÕ önleme amacÕyla faaliyette bulunma yasaklanmaktadÕr. DolayÕsÕyla, bir sÕr saklama yükümlülü÷ü kararlaútÕrÕlmÕú olmadÕ÷Õ takdirde, faaliyette bulunulmaksÕzÕn sÕrlarÕn açÕklanmasÕ rekabet
yasa÷Õ sözleúmesi çerçevesinde korunmaz. Ancak TBK md. 396/4 kapsamÕnda bir yükümlülükten söz edilebilir. Belirtmek gerekir ki, rekabet yasa÷Õ
sözleúmesinde iúçinin kiúilik haklarÕna müdahale daha ön plandadÕr45.
Rekabet yasa÷Õ TBK md. 444 hükmünde düzenlenmiú olup, øú KanunlarÕnda bu konuda düzenleme bulunmadÕ÷Õndan madde øú Kanunu kapsamÕ44
45
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na giren iúçiler bakÕmÕndan da uygulama alanÕ bulacaktÕr.
TBK md.444 uyarÕnca “Fiil ehliyetine sahip olan iúçi, iúverene karúÕ,
sözleúmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet
etmekten, özellikle kendi hesabÕna rakip bir iúletme açmaktan, baúka rakip
iúletmede çalÕúmaktan veya bunlarÕn dÕúÕnda, rakip iúletmeyle baúka türden
bir menfaat iliúkisine giriúmekten kaçÕnmayÕ yazÕlÕ olarak üstlenebilir.
Rekabet yasa÷Õ kaydÕ, ancak hizmet iliúkisi iúçiye müúteri çevresi veya
üretim sÕrlarÕ ya da iúverenin yaptÕ÷Õ iúler hakkÕnda bilgi edinme imkanÕ
sa÷lÕyorsa ve aynÕ zamanda bu bilgilerin kullanÕlmasÕ, iúverenin önemli bir
zararÕna sebep olacak nitelikteyse geçerlidir”.
Yeni düzenleme de÷erlendirildi÷inde esas itibariyle BK md. 348’e paralel bir içeri÷e sahip oldu÷u görülmektedir.
1.Rekabet Yasa÷Õ Sözleúmesinin Geçerlilik KoúullarÕ
Rekabet yasa÷Õ iúçinin çalÕúma özgürlü÷üne dahil çalÕúma yerini ve
mesle÷ini serbestçe belirleme hakkÕnÕ sÕnÕrladÕ÷Õndan kaydÕn geçerlili÷i bir
takÕm koúullarÕn varlÕ÷Õna ba÷lÕdÕr. Öyle ki, bu koúullar bu tür bir yasa÷Õn
getirilmesi noktasÕnda iúverenin haklÕ menfaati ile iúçinin çalÕúma hak ve
özgürlü÷ü arasÕnda dengenin sa÷lanmasÕna yöneliktir. DolayÕsÕyla, sözleúmenin geçerlili÷i bakÕmÕndan ehliyet ve úekil úartÕ gibi, iúverenin haklÕ menfaati, yasa÷Õn yer, süre bakÕmÕndan sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ bu kapsamdadÕr. Öte
yandan geçerli bir rekabet yasa÷Õ sözleúmesinin varlÕ÷Õ öncelikle bu konuda
yasaklayÕcÕ bir yasal düzenlemenin bulunmamasÕna ba÷lÕdÕr. BasÕn øúK md.
13/2’de yer alan “iú akdinin feshinden sonraki zaman için gazetecinin mesle÷ini icra serbestisini takyit eden hükümler batÕldÕr” hükmü bu kapsamda
yer almaktadÕr46. Yine rekabet yasa÷ÕnÕn iúçinin kiúilik haklarÕ ve çalÕúma
hakkÕ ile ba÷lantÕsÕ nedeniyle uygulama alanÕ dar yorumlanmalÕdÕr47.
a.Ehliyet ve ùekil
TBK md. 444’de rekabet yasa÷Õ sözleúmesinin geçerlili÷i için iúçinin
fiil ehliyetine sahip olmasÕ aranmÕútÕr. Ehliyetin açÕkça belirtilmesiyle
yasakoyucu tam ehliyetli, yani ayÕrd etme gücüne sahip, ergin ve kÕsÕtlÕ olmayan iúçinin sözleúme ehliyetine sahip oldu÷unu ifade etmiútir. Bu noktada, cevaplandÕrÕlmasÕ gereken soru; evlenme ile ergin olma veya mahkeme
kararÕ ile ergin kÕlÕnmanÕn ehliyet bakÕmÕndan önem taúÕyÕp taúÕmadÕ÷ÕdÕr.
Yasada bu konuda herhangi bir sÕnÕrlama bulunmadÕ÷Õndan, her iki halde de
iúçinin geçerli olarak rekabet yasa÷Õ sözleúmesini akdedebilece÷inden söz
46
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edilebilir. øúçinin sÕnÕrlÕ ehliyetsiz, yani ayÕrd etme gücüne sahip küçük veya
kÕsÕtlÕ ise, sözleúmeyi kendi baúÕna yapamayaca÷Õ gibi yasal temsilcilerinin
rÕzasÕ ile de yapamayacaktÕr.
Rekabet yasa÷Õ sözleúmesinin geçerlili÷i için yasada yazÕlÕ úekil úartÕ
öngörülmüútür. Amaç, iúçinin yasa÷Õn kapsamÕ konusunda bilgi sahibi olmasÕ ve korunmasÕdÕr48. YukarÕda da belirtildi÷i gibi, rekabet yasa÷Õ kaydÕ iú
sözleúmesinde yer alabilece÷i gibi, iú sözleúmesinden ayrÕ olarak yapÕlan bir
sözleúmenin konusunu da oluúturabilir. Sözleúmenin sadece iúçiye borç yükledi÷i hallerde iúçinin imzasÕ yeterli ve gerekli iken, ivazlÕ olmasÕ yani iúverenin rekabet yasa÷Õna karúÕlÕk olarak bir edim yüklenmesi halinde iúverenin
de imzasÕ bulunmalÕdÕr. Rekabet yasa÷ÕnÕn ivazlÕ olarak kararlaútÕrÕlmasÕ
yasa÷Õn geçerlili÷inin tespiti ve hakimin müdahalesi bakÕmÕndan yapÕlacak
de÷erlendirmede önem taúÕyacaktÕr.
b. Maddi Koúullar
aa. øúverenin korunmaya de÷er (korunmasÕ gerekli) haklÕ bir
menfaatinin bulunmasÕ
BK md.348/II hükmü uyarÕnca; “Rekabet memnuiyetine dair olan úart,
ancak iúçinin müúterilerini tanÕmasÕndan ve esrara nüfuzundan istifade ederek
iú sahibine hissolunacak derecede bir zarar husulüne sebebiyet verebilecek
ise, caizdir”. Bu ba÷lamda, kaydÕn geçerlili÷i ancak korunmaya de÷er haklÕ
bir menfaatin varlÕ÷Õna yani iúçinin müúterileri tanÕmasÕ ve sÕrlara nüfuz etmesi nedeniyle önemli bir zarar vermesi olasÕlÕ÷ÕnÕn bulunmasÕna ba÷lÕdÕr.
TBK md. 444/2 hükmünde esasen paralel koúullara yer verilmiútir.
Madde hükmüne göre; “Rekabet yasa÷Õ kaydÕ, ancak hizmet iliúkisi iúçiye
müúteri çevresi veya üretim sÕrlarÕ ya da iúverenin yaptÕ÷Õ iúler hakkÕnda
bilgi edinme imkanÕ sa÷lÕyorsa ve aynÕ zamanda bu bilgilerin kullanÕlmasÕ,
iúverenin önemli bir zararÕna sebep olacak nitelikteyse geçerlidir”.
øúçinin iúyeri organizasyonuna dahil olmasÕ ile iú sÕrrÕ niteli÷i taúÕyan
veya taúÕmayan bir çok bilgiye vakÕf olmasÕ mümkündür. Ancak her türlü
bilginin rekabet amacÕyla kullanÕlmasÕ mümkün olmadÕ÷Õ gibi, bilginin kullanÕlmasÕ da her zaman zarar oluúturmayabilir. Bu ba÷lamda Yasada sÕnÕrlama getirilmiú, “müúteri çevresi” “üretim sÕrlarÕ” veya “iúverenin yaptÕ÷Õ
iúler” rekabet yasa÷Õ sözleúmesi bakÕmÕndan, rekabete elveriúli bilgiler olarak kabul edilmiútir. SayÕlanlardan biri veya hepsine vakÕf olmak, yasa÷Õn
öngörülmesi bakÕmÕndan gereklidir. Ancak bunlara vakÕf olunmasÕ kaydÕn
geçerlili÷i bakÕmÕndan yeterli de÷ildir. AyrÕca, bu bilgilerin kullanÕlmasÕnÕn
48
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iúverenin önemli bir zararÕna neden olacak nitelik taúÕmasÕ gerekir. Kuúkusuz bunun nedeni, iúçinin çalÕútÕ÷Õ her iúte az veya çok müúteri çevresini
ö÷renecek olmasÕ, üretim sÕrlarÕna vakÕf olabilmesi veya iúverenin yaptÕ÷Õ
iúler hakkÕnda bilgi edinme imkanÕnÕn bulunmasÕdÕr.
aaa. Müúteri çevresi, üretim sÕrlarÕ ya da iúverenin yaptÕ÷Õ iúler
hakkÕnda bilgi edinme imkanÕ
Rekabet yasa÷Õ sözleúmesinin geçerlili÷i için, iúçinin yaptÕ÷Õ iú dolayÕsÕyla müúteri çevresi veya üretim sÕrlarÕ ya da iúverenin yaptÕ÷Õ iúler hakkÕnda bilgi edinme imkanÕnÕn bulunmasÕ gerekir. øúçinin yaptÕ÷Õ iú belirli bir
müúteri çevresine yönelik de÷ilse veya iúçinin yaptÕ÷Õ iú nedeniyle iúyerinin
müúteri çevresi hakkÕnda bilgi edinmesi mümkün de÷ilse böyle bir kaydÕn
getirilmesi için korunmaya de÷er menfaat bulunmaz. øsviçre Hukukunda
profesyonel futbolcular bakÕmÕndan müúteri iliúkileri gibi sÕrlarÕn da mevcut
olmadÕ÷Õ kabul edilmiútir49. Yine, bir güvenlik görevlisinin kural olarak
müúteri çevresini bilmesi, tanÕmasÕ olasÕ de÷ildir. Salt müúteri listesinin bilinmesi kural olarak rekabet yasa÷Õ sözleúmesinin kurulmasÕ bakÕmÕndan
yeterli olmayÕp, müúterilerle do÷rudan iliúki içinde olunmasÕ, bu úekilde
müúterilerin özellik ve ihtiyaçlarÕnÕn bilinmesi önemlidir. Bu noktada müúteri listesinin de÷il, müúteri iliúkilerinin korunmasÕndan söz edilir. SatÕú ve
pazarlama sorumlularÕ, iúyeri dÕúÕnda müúteriye bizzat hizmet götürenler
bakÕmÕndan oldu÷u gibi50. øúçinin müúteri çevresinin özelliklerini, talep ve
beklentilerini yakÕndan ö÷renme, bu bilgileri kullanarak iúverene önemli
ölçüde zarar verme ihtimalinin varlÕ÷Õ yeterlidir.
øsviçre hukukunda iúçinin kendi özel becerisi, yetene÷i nedeniyle kurulan kiúisel ba÷lantÕlarÕn rekabet yasa÷Õ için yeterli olmadÕ÷Õ belirtilmektedir51. Bu görüúe göre, anÕlan durumlarda potansiyel zarar, iúçinin müúterileri
tanÕmasÕndan kaynaklanmayÕp, kiúisel ehliyetin sonucudur52. Ancak somut
olayda bu ayrÕmÕn ortaya konulmasÕ oldukça güçtür. øsviçre Federal Mahkemesi dans veya jimnastik ö÷retmenli÷i veya kuaförlükte iúçinin yetenekleri veya becerisi nedeniyle müúterinin iúçiyi takibinin söz konusu oldu÷unu
kabul etmiútir. Bununla birlikte bir baúka kararda erkek kuaförünün müúteri
çevresine nüfuzunu kötüye kullandÕ÷Õ ve rekabet yasa÷ÕnÕ ihlal etti÷ine
hükmetmiútir53. DolayÕsÕyla, her somut olayÕn kendi özel úartlarÕ içinde de49
50
51
52
53
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÷erlendirilmesi gerekti÷i söylenmelidir.
Üretim sÕrlarÕ bakÕmÕndan da yukarÕda belirtilen esaslar geçerlidir.
Öncelikle herhangi bir farklÕ özellik içermeyen, içeri÷i belirli, herkes tarafÕndan bilinen veya ulaúÕlabilen bilgiler üretim sÕrrÕ oluúturmaz. DolayÕsÕyla
bu bilgilerin korunmasÕ noktasÕnda bir menfaatin bulundu÷undan söz edilemez. Öte yandan iúyerinde üretim sÕrrÕ niteli÷i taúÕyan iúlerin yapÕlmasÕ, ancak iúçinin bu sÕrlara ulaúma imkanÕnÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde de rekabet
yasa÷Õ sözleúmesi geçerli de÷ildir. Nihayet, øsviçre Hukukunda üretim sÕrlarÕ ile birlikte “ticari sÕrlar” sayÕlÕrken, TBK’da “ticari sÕrlar” ibaresi yerine,
“iúverenin yaptÕ÷Õ iúler hakkÕnda bilgi edinme imkanÕ”ndan söz edilmiútir.
Bu ibare çok geniú olup, isabetli de÷ildir. Zira, iúyerinde çalÕúan her iúçinin
“iúverenin yaptÕ÷Õ iúler hakkÕnda bilgi edinme imkanÕ” bulunabilir. Ancak
edinilen bilginin niteli÷i ve önemi rekabet yasa÷Õ bakÕmÕndan önem taúÕr.
Teknik, organizasyona iliúkin veya finansal yönden özel sÕr niteli÷inde bilgilerin varlÕ÷Õ halinde korunmaya de÷er çÕkarÕn varlÕ÷Õ kabul edilebilir. Aksi
halde, iúverenin iúyerinde yaptÕ÷Õ iúler hakkÕnda edinilen her türlü bilginin
rekabet yasa÷Õ sözleúmesine temel oluúturmasÕ mümkün de÷ildir. Bu nedenle, iúyerinde yapÕlan iúler hakkÕnda edinilen bilgi ancak ticari bir sÕr niteli÷i
taúÕyorsa rekabet yasa÷Õ sözleúmesiyle korunmasÕ gerekti÷i söylenebilir.
Yasa÷Õn geçerlili÷i noktasÕnda iúverenin sözkonusu hususlarÕn bir sÕr
niteli÷i taúÕdÕ÷ÕnÕ ve bunu koruma arzusunu objektif olarak ortaya koymasÕ
gerekir. Salt mesleki tecrübe nedeniyle edinilen bilgiler sÕr niteli÷i taúÕmaz54. Yine, iúçinin bu bilgilere ulaútÕ÷Õna iliúkin ispat yükü iúverene aittir.
bbb. Bu bilgilerin kullanÕlmasÕnÕn iúverenin önemli bir zararÕna
sebep olacak nitelik taúÕmasÕ
øúçinin iú iliúkisi devam ederken müúteri çevresi, üretim sÕrlarÕ ya da
iúverenin yaptÕ÷Õ iúler hakkÕnda bilgi edinme imkanÕna sahip olmasÕ, rekabet
yasa÷Õ sözleúmesinin geçerlili÷i bakÕmÕndan yeterli de÷ildir. Yasada ayrÕca
bu bilgilerin kullanÕlmasÕnÕn iúverenin önemli bir zararÕna sebep olacak nitelik taúÕmasÕ aranmÕútÕr. øúçinin iúyerinden ayrÕlmasÕ ile edindi÷i bilgileri
kullanmasÕ her zaman olasÕdÕr. AynÕ çalÕúma alanÕnda faaliyetin gösterilmesi
halinde bu durum kaçÕnÕlmazdÕr. Ancak rekabet yasa÷Õ sözleúmesinin geçerlili÷i bakÕmÕndan önemli olan husus, bu bilgilerin kullanÕlmasÕ ile iúverene
önemli bir zarar verme tehlikesinin bulunmasÕdÕr. Bu zarar; müúterilerin
ayartÕlmasÕ, özel üretim sÕrlarÕnÕn rekabet teúkil edecek úekilde iúçinin kendisi tarafÕndan kullanÕlmasÕ veya rakiplere kullandÕrÕlmasÕ, ticari ba÷lantÕlarÕn yine kendisi veya rakiplerce kullanÕlmasÕ gibi ortaya çÕkabilir. Kuúkusuz
54
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bilgilerin edinilmesi ve kullanÕlmasÕ önemli bir zarara sebep olmayacak ise,
bu takdirde geçerli bir rekabet yasa÷Õ kaydÕndan söz edilemez. ZararÕn
“önemli” olup olmadÕ÷Õ somut olayda yargÕç tarafÕndan belirlenir. Ancak
iúçinin müúteri çevresi, özel bir üretim sÕrrÕ veya ticari sÕr hakkÕnda bilgi
edinebilecek olmasÕ durumunda iúverene önemli bir zarar verme ihtimalinin
varlÕ÷Õ karine olarak kabul edilmelidir55.
Kural olarak vasÕfsÕz iúçiler tarafÕndan yürütülen iúler bakÕmÕndan üretim sÕrrÕ, müúteri çevresi veya korunmaya de÷er nitelikte ve önemli bir zarar
oluúturmaya elveriúli bilgilerin mevcut olmadÕ÷Õ kabul edilmelidir. Ancak
her somut olayda iúçinin yaptÕ÷Õ iú, konumu dikkate alÕnarak de÷erlendirme
yapÕlmalÕdÕr.
ccc. Bu bilgilerin rekabet oluúturacak úekilde kullanÕlmasÕ
Kuúkusuz iú nedeniyle edinilen bilgilerin kullanÕlmasÕ ve bu yolla iúverene zarar verilmesi ihtimali ancak rekabet yoluyla gerçekleúecek ise,
rekabet yasa÷Õ kapsamÕnda korunmaktadÕr. Yasada da iúçi “rekabet etmekten, özellikle kendi hesabÕna rakip bir iúletme açmaktan, baúka rakip iúletmede çalÕúmaktan veya bunlarÕn dÕúÕnda, rakip iúletmeyle baúka türden bir
menfaat iliúkisine giriúmekten kaçÕnmayÕ yazÕlÕ olarak üstlenebilir” ifadesi
ile yasak kapsamÕndaki faaliyetler somutlaútÕrÕlmÕútÕr. YukarÕda da belirtildi÷i gibi, rekabet yasa÷Õnda, iú sÕrlarÕnÕn korunmasÕ anlamÕnda bir sÕr saklama yükümü öngörülmemekte, bu alanda kendi hesabÕna veya rakip iúletmede çalÕúma yani fiilen bu alanda faaliyette bulunmanÕn engellenmesi
sözkonusudur. Yasada “rakip iúletmeyle baúka türden bir menfaat iliúkisine
girmekten kaçÕnma” bu noktada oldukça belirsiz ve geniú bir kavramdÕr.
Öyle ki; rakip iúletmeyle baúka türden bir menfaat iliúkisine girme, ortak
sÕfatÕnÕn kazanÕlmasÕ olarak anlaúÕlabilece÷i gibi, bunun dÕúÕnda kalan ve
esasen bir çalÕúma iliúkisinin sözkonusu olmadÕ÷Õ herhangi bir iliúkiyi de
içerebilmektedir. Bunun yanÕsÕra, öncelikle maddi menfaat akla gelirken
manevi menfaat de bu kapsamda yer almaktadÕr. DolayÕsÕyla hüküm mümkün oldu÷unca dar yorumlanarak iúçinin çalÕúma ve çalÕúaca÷Õ iúyerini serbestçe belirleme özgürlü÷ünün aúÕrÕ sÕnÕrlamasÕ anlamÕna gelecek yorumdan
kaçÕnÕlmasÕ gerekti÷i söylenmelidir. Nitekim, hükümde esasen bir sÕr saklama yükümünün düzenlenmedi÷i, temelde rekabet oluúturacak faaliyetlerin
ki, bu faaliyetlerin ba÷ÕmlÕ veya ba÷ÕmsÕz olarak yürütülen bir çalÕúmayÕ
ifade etti÷i dikkate alÕnmalÕ, böyle bir faaliyetin bulunmadÕ÷Õ durumda iúve55
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renin korunmaya de÷er çÕkarlarÕnÕn ancak sÕr saklama yükümü vasÕtasÕyla
korunabilece÷i veya genel hükümlere baúvurulabilece÷i söylenmelidir.
Yasada rekabet oluúturan faaliyetler birbirinden ba÷ÕmsÕz olarak öngörüldüklerinden, sözleúmede bu faaliyetlerin tümünden kaçÕnma gibi sadece
bir veya ikisinden kaçÕnma da kararlaútÕrÕlabilir.
b. øúçinin ekonomik gelece÷inin hakkaniyete aykÕrÕ olarak tehlikeye düúürülmemesi
Rekabet yasa÷Õ iúçinin iúverenle rekabet teúkil edecek bir iúte çalÕúmasÕnÕ önlerken, iúçinin ekonomik gelece÷ini de az veya çok ölçüde etkileyecektir. Öyle ki, iúçinin ço÷u kez bizzat e÷itimini aldÕ÷Õ, tecrübe kazandÕ÷Õ
alanda çalÕúmasÕ rekabet gerekçeleri ve zarar tehlikesi nedeniyle engellenebilecektir. DolayÕsÕyla, özellikle ivazsÕz olarak yapÕlan rekabet yasa÷Õ sözleúmelerinde iúçinin ekonomik gelece÷i, belki e÷itim aldÕ÷Õ alan dÕúÕnda bir
alana kaymasÕ, tecrübesinden yararlanamamasÕ, iú deneyiminde kesinti gibi
hususlar ortaya çÕkabilecektir. Tüm bu sakÕncalar rekabet yasa÷Õ sözleúmesinin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕnÕ gerektirir.
Yürürlükteki BK md. 349 hükmünde, “Rekabet memnuiyeti ancak iúçinin iktisadi istikbalinin hakkaniyete muhalif olarak tehlikeye girmesini
menedecek surette zaman, mahal ve iúin nevi noktasÕndan hal icabÕna göre
münasip bir sÕnÕr dahilinde úart edilmiú ise muteberdir” úeklinde bu sÕnÕrlandÕrma ortaya konulmuútur. DolayÕsÕyla, mevcut düzenleme çerçevesinde,
rekabet yasa÷ÕnÕn geçerlili÷i için zaman, yer ve konu açÕsÕndan sÕnÕrlandÕrma gerekli görülmektedir. Bu ba÷lamda, “hal icabÕna göre münasip hudut”
ifadesinin hakim tarafÕndan sÕnÕrlandÕrmalarÕn üçünün de bir arada ele alÕnmasÕnÕ gerektirdi÷i kabul edilmektedir56. YargÕtay 9. Hukuk Dairesi’nin
kararlarÕnda da, yer ve süre bakÕmÕndan sÕnÕrlanmamÕú olmasÕ halinde rekabet yasa÷Õ sözleúmesinin geçerli olmayaca÷Õ belirtilmektedir57.
TBK md. 445 hükmünde ise; “Rekabet yasa÷Õ, iúçinin ekonomik gelece÷ini hakkaniyete aykÕrÕ olarak tehlikeye düúürecek biçimde yer, zaman ve
iúlerin türü bakÕmÕndan uygun olmayan sÕnÕrlamalar içeremez ve süresi, özel
durum ve koúullar dÕúÕnda iki yÕlÕ aúamaz” ifadesi yer almaktadÕr. Belirtmek
gerekir ki, maddenin lafzÕnÕn baúarÕlÕ oldu÷undan söz edilemez. Maddenin
ifadesi ilk bakÕúta, sÕnÕrlama getirilmesinin zorunlu olmadÕ÷Õ, ancak sÕnÕrlama getirilecek ise bunun uygun olmasÕ gerekti÷i úeklinde anlamaya müsaittir. Oysa amaç, yer, zaman ve iúlerin türü bakÕmÕndan uygun sÕnÕrlama getirilmesi gerekti÷inin ortaya konulmasÕdÕr. Mehaz kanundaki ifade; yasa÷Õn
56
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iúçinin ekonomik gelece÷ini hakkaniyete aykÕrÕ olarak zorlaútÕrmamak amacÕyla yer, zaman ve konu bakÕmÕndan uygun bir úekilde sÕnÕrlanmasÕ gerekti÷i yolundadÕr.
Yasa÷Õn geçerlili÷i bakÕmÕndan her üç sÕnÕrlamanÕn bir arada bulunmasÕ zorunlu mudur? Özellikle iúyeri kavramÕnda fiziksel mekanÕn öneminin azalmasÕ, hatta iletiúim teknolojileri ile fiziksel mekanÕn bazÕ hallerde
hiç önem taúÕmamasÕ karúÕsÕnda yer bakÕmÕndan sÕnÕrlamanÕn bulunmamasÕ
kimi hallerde kaydÕn geçersizli÷i sonucunu do÷urmaz. Bununla birlikte zaman açÕsÕndan sÕnÕrlamanÕn bulunmasÕ zorunludur. TBK md. 445’de de sürenin özel durum ve koúullar dÕúÕnda iki yÕlÕ aúamayaca÷Õ hükme ba÷lanmÕútÕr. øsviçre BK md. 340a’da ise bu süre üç yÕl olarak tespit olunmuútur.
øki yÕlÕ aúan süreyle rekabet yasa÷Õ getirilmesine imkan veren “özel
durum ve koúullar” Õn varlÕ÷Õna iliúkin ispat yükü iúverendedir.
TBK’da, BK’dan farklÕ olarak, hakimin rekabet yasa÷Õna müdahalesine imkan tanÕnmÕútÕr58. TBK md. 445/2 uyarÕnca; “Hakim, aúÕrÕ nitelikteki
rekabet yasa÷ÕnÕ, bütün durum ve koúullarÕ serbestçe de÷erlendirmek ve
iúverenin üstlenmiú olabilece÷i karúÕ edimi de hakkaniyete uygun biçimde
göz önünde tutmak suretiyle, kapsamÕ veya süresi bakÕmÕndan sÕnÕrlayabilir”. Bu ba÷lamda, örne÷in bankacÕlÕk sektöründe çalÕúmaya yönelik bir yasak sadece iúçinin iúveren nezdinde çalÕúma alanÕ olan kambiyo ile sÕnÕrlÕ
tutulabilir. øki senelik bir süre aúÕrÕ bulunarak altÕ aya indirilebilir. Hükümde
dikkati çeken husus, iúverenin karúÕ edim üstlenebilece÷inin öngörülmesidir.
Uygulamada ivazlÕ olarak ortaya çÕkan rekabet yasa÷Õ sözleúmelerinde iúverenin yasak süresi için belirli bir ödeme yapmasÕ sözkonusudur. Bu olasÕlÕkta iúveren tarafÕndan sa÷lanan ivaz dikkate alÕnarak, aúÕrÕ olup olmama bakÕmÕndan de÷erlendirme yapÕlacaktÕr. Hakimin yapaca÷Õ de÷erlendirme takdir hakkÕ çerçevesinde gerçekleúir.
c. Yasa÷a aykÕrÕlÕ÷Õn sonuçlarÕ
TBK md. 446 uyarÕnca; “Rekabet yasa÷Õna aykÕrÕ davranan iúçi, bunun
sonucu olarak iúverenin u÷radÕ÷Õ bütün zararlarÕ gidermekle yükümlüdür.
Yasa÷a aykÕrÕ davranÕú bir ceza koúuluna ba÷lanmÕúsa ve sözleúmede
aksine bir hüküm de yoksa, iúçi öngörülen miktarÕ ödeyerek rekabet yasa÷Õna iliúkin borcundan kurtulabilir; ancak iúçi bu miktarÕ aúan zararÕ gidermek zorundadÕr
58
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øúveren, ceza koúulu ve do÷abilecek ek zararlarÕnÕn ödenmesi dÕúÕnda,
sözleúmede yazÕlÕ olarak açÕkça saklÕ tutmasÕ koúuluyla, kendisinin ihlal
veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile iúçinin davranÕúÕ haklÕ gösteriyorsa, yasa÷a aykÕrÕ davranÕúa son verilmesini de isteyebilir”.
Belirtmek gerekir ki, hüküm BK md. 351’e paraleldir.
TBK md. 446/1 hükmünde öngörülen zararÕn giderimi yükümü øsviçre
Hukukunda mutlak emredici nitelikte kabul edilmektedir. Zarar ve zararÕn
miktarÕna iliúkin ispat yükü iúverendedir.
Rekabet yasa÷Õna aykÕrÕlÕk halinde ödenmek üzere bir cezai úartÕn kararlaútÕrÕlmasÕ uygulamada sÕklÕkla görülmektedir. Cezai úart zararÕn ve zarar miktarÕnÕn ispatÕna gerek olmaksÕzÕn kararlaútÕrÕlan bedelin talep edilmesine imkan verir. Ancak cezai úartÕn fahiú dolmasÕ durumunda hakimin tenkis yetkisi bulunmaktadÕr. Aksine bir hüküm yoksa iúçi bu miktarÕ ödeyerek
rekabet yasa÷Õndan kurtulabilir. Ancak iúverenin u÷radÕ÷Õ zararÕn cezai úart
miktarÕnÕ aúmasÕ durumunda, iúçi bu zararÕ gidermek zorundadÕr.
TBK md. 446/3 uyarÕnca; “øúveren, ceza koúulu ve do÷abilecek ek zararlarÕn ödenmesi dÕúÕnda, sözleúmede yazÕlÕ olarak açÕkça saklÕ tutmasÕ koúuluyla, kendisinin ihlal veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile iúçinin
davranÕúÕ haklÕ gösteriyorsa, yasa÷a aykÕrÕ davranÕúa son verilmesini de isteyebilir”. Bu ba÷lamda, cezai úart ve cezai úartÕ aúan zararÕn tazmini yanÕnda,
iúçinin sözleúmeye aykÕrÕ davranÕútan kaçÕnmasÕ talep edilebilecektir. Ancak
böyle bir talep hakkÕ, sözleúmede açÕkça saklÕ tutulmasÕ yanÕnda iúvereni
ihlal ve tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile iúçinin davranÕúlarÕnÕn bu talebi haklÕ kÕlmasÕna ba÷lÕdÕr. Bu noktada sözleúmenin sona erdirilmesi úekli
ve nedeni, rekabet teúkil eden faaliyet veya özel durumlar sadakat borcuna
aykÕrÕlÕk úeklinde ortaya çÕkabilir. Örne÷in, cezai úartÕn yeni iúveren tarafÕndan ödenmesi, önceki iúverenin araçlarÕnÕn kullanÕlmasÕ, yanlÕú iddialarla
iúçilerin ayartÕlmasÕ gibi59. Belirtmek gerekir ki, cezai úart kararlaútÕrÕlmamÕú olsa bile sözleúmede açÕkça kararlaútÕrÕlmÕú olmasÕ úartÕyla aynen ifa
yani rekabetten kaçÕnma talep edilebilecektir.
Belirtmek gerekir ki, rekabetten kaçÕnmanÕn talep edilmesi için bir cezai úartÕn kararlaútÕrÕlmÕú olmasÕ gerekmez. KaçÕnmayÕ talep hakkÕnÕn sözleúmede kararlaútÕrÕlmÕú olmasÕ yeterlidir. AçÕkça kararlaútÕrÕlmayan hallerde kaçÕnmayÕ talep hakkÕnÕn iúçiye tanÕnmamÕú olmasÕnÕn nedeni, iúçinin
çalÕúma özgürlü÷ünün korunmasÕdÕr. DolayÕsÕyla, ancak iúverenin ihlal ve
tehdit edilen menfaatlerinin önemi haklÕ kÕldÕ÷Õ takdirde çalÕúma özgürlü÷ü59

HONSELL/VOGT/WIEGAND, Art. 340b Rn.4
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nün kaçÕnma yükümü yoluyla sÕnÕrlanmasÕ mümkün kÕlÕnmÕútÕr.
d. Yasa÷Õn sona ermesi
TBK md. 447 uyarÕnca “Rekabet yasa÷Õ, iúverenin bu yasa÷Õn sürdürülmesinde gerçek bir yararÕnÕn olmadÕ÷Õ belirlenmiúse sona erer.
Sözleúme haklÕ bir sebep olmaksÕzÕn iúveren tarafÕndan veya iúverene
yüklenebilen bir nedenle iúçi tarafÕndan feshedilirse, rekabet yasa÷Õ sona
erer”.
øúverenin yasa÷Õn sürdürülmesinde gerçek bir yararÕnÕn kalmamasÕ örne÷in iúyerinin taúÕnmasÕ, iúyerinin kapanmasÕ, bilgilerin sÕr olmaktan çÕkmasÕ, iúverenin faaliyet alanÕnÕ de÷iútirmesi durumunda söz konusu olabilir.
Bu durum bir tespit davasÕ konusu olabilecektir. Bunun yanÕ sÕra, sözleúmenin haklÕ bir neden olmaksÕzÕn iúveren tarafÕndan feshi veya iúverene yüklenebilen bir nedenle iúçi tarafÕndan feshi halinde yasak sona erer. Bu ba÷lamda, øsviçre Borçlar Kanunu md. 340c hükmünden farklÕlÕk yaratÕldÕ÷Õ
göze çarpmaktadÕr. øBK md. 340c hükmüne göre; iú sözleúmesinin iúçiye
atfedilemeyen bir nedenle iúveren tarafÕndan sona erdirilmesi halinde yasa÷Õn sona erece÷i öngörülürken, TBK’da haklÕ bir neden olmaksÕzÕn fesihten
söz edilmiútir. Bu noktada, ortaya çÕkan soru; øú Kanununa tabi iúçiler bakÕmÕndan iú sözleúmesinin geçerli nedenle sona erdirilmesi halinde yasa÷Õn
akibetidir. Di÷er bir ifadeyle; iúçinin davranÕúlarÕndan, yeterlili÷inden veya
iúletme gereklerinden kaynaklanan nedenlerle fesihte rekabet yasa÷Õ sona
erecek midir? Bu noktada, TBK hükmünün düzenlenmesinde, Borçlar Kanununun feshe iliúkin hükümlerinin dikkate alÕndÕ÷Õ, Borçlar Kanunu sisteminde süreli fesih için herhangi bir nedene dayanma zorunlulu÷unun bulunmadÕ÷Õ göz önünde bulundurulmalÕdÕr. Kanunkoyucu, Borçlar Kanununun feshe iliúkin hükümlerinden hareketle haklÕ nedenle feshi öngörmüútür.
Oysa, amaç sözleúme iliúkisinin iúçiden kaynaklanan nedenle sona erdirilmesi halinde yasa÷Õn devam etmesi, aksi halde ise sona ermesidir. Mehaz
Kanunun ifadesi bu konuda açÕktÕr. DolayÕsÕyla, øú kanununa tabi iú sözleúmelerinde, iúçinin yeterlili÷i veya davranÕúÕndan kaynaklanan nedenlerle iú
sözleúmesi iúveren tarafÕndan feshedilirse, rekabet yasa÷ÕnÕn geçerlili÷ini
sürdürdü÷ü kabul edilmelidir. øúyeri veya iúletme gereklerinden kaynaklanan fesihlerde ise, fesih nedeni iúçiden kaynaklanmadÕ÷Õndan yasa÷Õn devamÕndan söz edilemeyecektir.
IV. CEZA KOùULU ve øBRA
Borçlar Kanununda getirilen en önemli de÷iúikliklerden biri ibraya
iliúkindir. “Ceza Koúulu ve øbra” baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyan TBK md. 420 hükmü
uyarÕnca;
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“Hizmet sözleúmelerine sadece iúçi aleyhine konulan ceza koúulu geçersizdir.
øúçinin iúverenden alaca÷Õna iliúkin ibra sözleúmesinin yazÕlÕ olmasÕ,
ibra tarihi itibarÕyla sözleúmenin sona ermesinden baúlayarak en az bir aylÕk
sürenin geçmiú bulunmasÕ, ibra konusu alaca÷Õn türünün ve miktarÕnÕn açÕkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarÕna nazaran noksansÕz ve banka aracÕlÕ÷Õyla yapÕlmasÕ úarttÕr. Bu unsurlarÕ taúÕmayan ibra sözleúmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.
HakkÕn gerçek tutarda ödendi÷ini ihtiva etmeyen ibra sözleúmeleri veya ibra beyanÕnÕ muhtevi di÷er ödeme belgeleri, içerdikleri miktarlarla sÕnÕrlÕ olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracÕlÕ÷Õyla yapÕlmÕú olmasÕ zorunludur.
økinci ve üçüncü fÕkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile iúçinin
di÷er yakÕnlarÕnÕn isteyebilecekleri dahil, hizmet sözleúmesinden do÷an bütün tazminat alacaklarÕna da uygulanÕr.
Madde ile cezai úartÕn karúÕlÕklÕ olmasÕna iliúkin yargÕ içtihadÕnÕn pozitif düzenlemeye kavuúturuldu÷u görülmektedir. Bilindi÷i gibi, mevcut
YargÕtay içtihatlarÕnda tek taraflÕ iúçi aleyhine kararlaútÕrÕlan cezai úart geçersiz sayÕlmaktadÕr. Bu kuralÕn istisnalarÕndan biri iúçiye verilen e÷itimin
karúÕlÕ÷Õ olarak cezai úart öngörülmesidir. Belirtmek gerekir ki, TBK md.
420/1’de öngörülen yasak e÷itim karúÕlÕ÷Õ kararlaútÕrÕlan cezai úartÕ kapsamaz. DolayÕsÕyla, hüküm øú Kanununa tabi iúçiler bakÕmÕndan mevcut uygulamada bir de÷iúiklik getirmeyecektir. økinci istisna, rekabet yasa÷Õ sözleúmesinde yer verilen cezai úarttÕr. Burada tek taraflÕ cezai úart öngörülebilmesi yasa÷Õn niteli÷i ve kanundan kaynaklanÕr. YukarÕda da belirtildi÷i gibi,
TBK md. 446/2 hükmü rekabet yasa÷Õ sözleúmesinde cezai úartÕn kararlaútÕrÕlabilmesine imkan tanÕmaktadÕr.
TBK md. 182/1’e göre, taraflar cezanÕn miktarÕnÕ serbestçe belirleyebilirler. Ancak 182/ 3 uyarÕnca “hakim aúÕrÕ gördü÷ü ceza koúulunu kendili÷inden indirir”.
øbranamelerin geçerlili÷i iú hukukunda en tartÕúmalÕ konularÕndan birini oluúturmakta olup, bu konuda YargÕ içtihatlarÕnda belirli esaslar tespit
olunmuútur. Borçlar Hukuku anlamÕnda ibra, bir borcun ifa edilmeden sona
ermesini sa÷layan özel bir sona erme sebebidir. Di÷er bir ifadeyle alacaklÕnÕn alacak hakkÕndan vazgeçmesine ve bu suretle borçlunun borcundan kurtarÕlmasÕna iliúkin sözleúmeye ibra denir60. TBK md. 132 hükmünde borcun
60

TEKøNAY/AKMAN/BURCUOöLU/ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku, østanbul 1988,
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sona erme nedenleri arasÕnda genel olarak ibra düzenlenmiútir. TBK md.
132 uyarÕnca; “Borcu do÷uran iúlem kanunen veya taraflarca belli bir úekle
ba÷lÕ tutulmuú olsa bile borç, taraflarÕn úekle ba÷lÕ olmaksÕzÕn yapacaklarÕ
ibra sözleúmesiyle tamamen veya kÕsmen ortadan kaldÕrÕlabilir”.
øú hukukunda iúçinin korunmasÕ ilkesi ve iú sözleúmesinde taraflarÕn
eúitsizli÷i ibranamenin geçerlili÷i bakÕmÕndan bir takÕm özel kurallarÕn kabulüne neden olmuútur. Halen mevcut yargÕ içtihatlarÕ ile tespit edilen bu
esaslar: ibranamelerin dar olarak yorumlanmasÕ gerekti÷i, iúçinin iúe alÕnmasÕ sÕrasÕnda ve sözleúmenin devamÕ süresince düzenlenen ibranamenin
geçersizli÷i, çeliúkili ibranameye de÷er verilemeyece÷i, genel olarak tüm
alacaklarÕn alÕndÕ÷Õna iliúkin ibranamenin geçersizli÷i, tek tek alacak kalemlerinin sayÕlmasÕ gereklili÷i, ihtirazi kayÕtla imzalanan ibranamenin ba÷layÕcÕ olmamasÕ, maddi tazminat talepleri bakÕmÕndan açÕk oransÕzlÕ÷Õn bulunmamasÕ, miktar içeren ibranamenin makbuz niteli÷inde kabul edilmesidir.
TBK md. 420 hükmü de ibranamenin kötüye kullanÕlmasÕnÕ önleme amacÕna dayanÕrken, esasen bu hükümle øú Hukukunda; “borçlar hukuku anlamÕnda” bir ibranameye geçerlilik tanÕnmadÕ÷Õ söylenmelidir. Kuúkusuz, borcun
ifa edilmeksizin sona erdirilmesi, di÷er bir ifadeyle iúçinin mevcut bir alacak hakkÕndan vazgeçmesine iliúkin beyanÕnÕn geçerli kabul edilip edilemeyece÷i hususu ayrÕ bir tartÕúma konusudur. øú hukukunun niteli÷i, iúçilik
alacaklarÕnÕn korunmasÕ gere÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda, iúçinin alacak haklarÕndan vazgeçti÷ine iliúkin hukuki iúlemlerin geçersiz sayÕlmasÕ gerekti÷i söylenebilir. Ancak ibraname ile amaçlanan ço÷u kez, uyuúmazlÕklarÕn önlenmesi, bir takÕm alacak taleplerinin yargÕ önüne getirilmesinin önlenmesidir.
Bu ihtiyaç alacak tutarlarÕnÕn tam ve eksiksiz olarak ödenmesi halinde de
mevcuttur. øúçinin tüm alacaklarÕnÕ ödeyen bir iúveren davalarla karúÕlaúmamak için bu tür bir belge düzenlemek isteyebilir. Bu noktada korunmaya
de÷er menfaatin varlÕ÷Õ açÕktÕr. Bununla birlikte, TBK’da öngörülen sistem,
uyuúmazlÕklarÕn önüne geçmeye imkan vermemekte, aksine iúverenlerin
daima yeni davalarla karúÕlaúabilmesini ihtimalini ortaya çÕkarmaktadÕr.
1.øbranamenin geçerlilik koúullarÕ
a. YazÕlÕ úekil úartÕ ve düzenlenme tarihi
TBK md. 420 uyarÕnca ibra sözleúmesinin yazÕlÕ olarak yapÕlmasÕ gereklidir. YazÕlÕlÕk úartÕ bir geçerlilik úartÕ niteli÷i taúÕr. Yasada ayrÕca bir
düzenleme bulunmadÕ÷Õndan adi yazÕlÕ úeklin ibra sözleúmesinin geçerlili÷i
için yeterli oldu÷u kabul edilmelidir.
Yasada mevcut uygulama karúÕsÕnda getirilen önemli bir de÷iúiklik;
düzenleme zamanÕna iliúkindir. Bu noktada øsviçre Borçlar Kanunu md. 341
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hükmüne paralel bir düzenleme ile ibra sözleúmesinin iú sözleúmesinin sona
ermesinden baúlayarak en az bir ay sonra düzenlenebilece÷i öngörülmüútür.
Di÷er bir ifadeyle sözleúmenin sona ermesinden itibaren bir aylÕk süre içinde ibra yasa÷Õ getirilmiútir. øsviçre Hukukunda düzenleme, taraflarÕn sözleúmenin sona ermesi ile birlikte acele olarak iúçilik haklarÕ üzerinde tasarruflarÕnÕn önlenmesi amacÕna dayanmaktadÕr. Esasen uygulamada genelde
fesih bildiriminin yapÕlmasÕ ile üzerinde iúçi tarafÕndan fazla düúünülmeksizin ihbar ve kÕdem tazminatÕ gibi iúçilik alacaklarÕnÕn bir an evvel alÕnabilmesi amacÕyla ibra sözleúmesinin imzalandÕ÷Õ düúünüldü÷ünde, hükmün
amacÕ itibariyle isabetli oldu÷u söylenebilir. Ancak, bir aylÕk sürenin iúçi
üzerindeki olasÕ baskÕnÕn kalkmasÕ noktasÕnda doyurucu oldu÷undan söz
etmek güçtür. Bu durumda iúverenlerin ihbar ve kÕdem tazminatÕ ödemesini
bir aylÕk sürenin sonuna erteleyerek ibranameyi aynÕ tarihte imzalatmasÕ
gibi kötüye kullanmalara açÕktÕr. Di÷er taraftan bakÕldÕ÷Õnda, iúçinin alacaklarÕ ödendi÷i takdirde bir ay sonra ibraname imzalama konusunda istekli
olaca÷ÕnÕ beklemek de kolay görünmemektedir.
b. øbra konusu alaca÷Õn türü ve miktarÕnÕn belirtilmesi
øbranamenin geçerlili÷i bakÕmÕndan bir di÷er koúul alaca÷Õn türü ve
miktarÕnÕn belirtilmesidir. Bu noktada mevcut YargÕ içtihatlarÕndan tamamen ayrÕlan bir düzenleme getirilmiútir. Mevcut uygulamada alaca÷Õn türü,
örne÷in “kÕdem tazminatÕ”nÕn belirtilmesi yeterli iken, TBK md. 420/2 uyarÕnca artÕk miktarÕn da açÕkça belirtilmesi úarttÕr.
c. Ödemenin hak tutarÕna nazaran noksansÕz yapÕlmasÕ
Yasada ibranamenin hak tutarÕna nazaran noksansÕz yapÕlmasÕ úartÕ
getirilerek, aksi halde bu belgelerin içerdikleri miktarla sÕnÕrlÕ olarak makbuz hükmünde oldu÷u kabul edilmiútir. DolayÕsÕyla, ibranamenin yazÕlÕ olarak yapÕlmasÕ ve miktar içermesi geçerlilik bakÕmÕndan yeterli olmayÕp, gerçekte hak kazanÕlan tutarÕn altÕnda oldu÷u durumlarda ibraname makbuz
niteli÷i taúÕyacak ve iúçi hak kazanÕlan gerçek tutarÕ talep edebilecektir.
Gerçekte hak kazanÕlan tutarÕ içermedi÷i hallerde geçerli bir ibranameden
söz edilemeyecektir.
Hüküm uygulamada ihbar, kÕdem tazminatÕ, yÕllÕk izin ücreti gibi sözleúmenin sona ermesi sÕrasÕnda yapÕlan ödemeler bakÕmÕndan sorun yaratmayacaktÕr. Esasen iúverenin bu ödemeleri eksiksiz olarak hesaplamasÕ ve
bunu ibranameye yansÕtmasÕ durumunda ayrÕca davayla karúÕlaúÕlmasÕ olasÕlÕ÷Õ düúüktür. Dava açÕlmasÕ durumunda dahi alacak kalemlerinin tespiti
kolaydÕr. Ancak, özellikle hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri,
fazla çalÕúma ücretleri bakÕmÕndan iú sözleúmesinin sona ermesinden bir ay
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sonra düzenlenecek ibranamede bir rakam konulmasÕ son derece güçtür.
Örne÷in, on yÕllÕk kÕdemi bulunan bir iúçinin bu haklarÕnÕn bir ibra sözleúmesinin konusu olabilmesi için tüm ödemelerin hesaplanmasÕ ve rakamsal
olarak ibranamede yer almasÕ gerekir. KaldÕ ki böyle bir uygulamanÕn yapÕlmasÕ durumunda dahi iúçinin bu rakamÕn gerçek rakamÕ yansÕtmadÕ÷ÕnÕ
iddia ile dava açmasÕ olasÕdÕr. Özellikle fazla çalÕúmalarÕn tanÕkla ispat edilebildi÷i dikkate alÕndÕ÷Õnda, ibranamenin artÕk iúveren bakÕmÕndan davalarla karúÕlaúmama noktasÕnda bir güvence ifade etmeyece÷i, zamanaúÕmÕ süresi içinde davalarla karúÕlaúma ihtimalinin her zaman mevcut oldu÷u söylenmelidir.
d. Ödemenin banka aracÕlÕ÷Õyla yapÕlmasÕ
Yasada ödemenin banka aracÕlÕ÷Õyla yapÕlmasÕ öngörülmüú olup,
hükmün amacÕ gerçek miktarÕn iúçinin eline geçti÷inin ispat edilmesidir.
2. øbranamenin hükümsüzlü÷ü
TBK md. 420/2 hükmünde, ibranamenin yazÕlÕ olmasÕ, ibra tarihi itibariyle sözleúmesinin sona ermesinden baúlayarak en az bir ay sonra düzenlenmesi, ibra konusu alaca÷Õn türünün ve miktarÕnÕn açÕkça belirtilmesi,
ödemenin hak tutarÕna nazaran noksansÕz ve banka aracÕlÕ÷Õyla yapÕlmasÕ
úartlarÕ sayÕldÕktan sonra, “bu unsurlarÕ taúÕmayan ibra sözleúmeleri veya
ibraname kesin olarak hükümsüzdür” ifadesine yer verilmiútir. Hüküm 3.
fÕkra ile birlikte de÷erlendirildi÷inde, esasen hak kazanÕlan alacak tutarÕna
nazaran eksik miktar içeren ibraname, ibra belgesi olarak geçersiz sayÕlÕrken, makbuz hükmünde kabul edilecektir.
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TEORøDE VE UYGULAMADA øù HUKUKUBORÇLAR HUKUKU øLøùKøSø & YENø øù
SÖZLEùMESø TÜRLERø

DOÇ. DR. ERDEM ÖZDEMøR
(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

I. GøRøù
Geçmiúe baktÕ÷ÕmÕzda; øú
hukukunun Borçlar hukukundan
ayrÕlarak ba÷ÕmsÕz bir ders olma
özelli÷ini kazandÕ÷ÕnÕ görürüz.
Türkiye’de ilk iú hukukçularÕ
aslÕnda medeni hukuk ve borçlar
hukuku kökenli ö÷retim üyeleridir. K. O÷uzman, H. K. Elbir, K.
Tunçoma÷, F. HakkÕ Saymen, T.
Esener Medeni hukuk ve Borçlar
Hukuku kökenli olmakla birlikte,
Türk iú hukukunun temelini atan
çok kÕymetli hocalarÕmÕzdÕr.
øú Hukuku artÕk Borçlar
Hukukundan ayrÕ ve ba÷ÕmsÕz
bir ders olarak fakültelerde okutulmaktadÕr. Bu noktada, iú hukukunun gerçekten medeni hukuk ve borçlar
hukuku ile tüm ba÷larÕ koparÕp koparmadÕ÷Õ; teknik olarak iú hukukunun
“ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õndan” söz etmenin mümkün olup olmadÕ÷Õ üzerinde durulmasÕ
ve sorgulanmasÕ gereken önemli bir konudur.
ÇalÕúmamÕzda, øú Hukuku ile Borçlar Hukuku arasÕndaki iliúkiyi, teknik olarak iú Hukukunun Borçlar Hukukundan ayrÕldÕ÷Õ noktalarÕ inceleme- 167 -

ye çalÕúaca÷Õz. Bu noktada, øú Hukukunun öne çÕkan özelliklerini beú baúlÕk
altÕnda incelemek yerinde olacaktÕr: Kamu düzeni, kolektivizm, realizm,
karúÕlÕklÕlÕk ilkesi ve temel haklarÕn etkisi úeklinde konuyu ele alaca÷Õz.
II. øù HUKUKUNUN ÖZELLøKLERø
1. Kamu Düzeni
Öncelikle iú hukukunun, kamu düzeni kavramÕnÕn hakim oldu÷u bir
alan oldu÷unu belirtmeliyiz. Emredici nitelikte yasa ve toplu iú sözleúmesi
hükümlerinin sözleúme serbestisini geniú biçimde sÕnÕrlandÕ÷ÕnÕ görüyoruz.
øú hukukunda kamu düzeni kavramÕnÕ, geleneksel olarak mutlak ve sosyal
kamu düzeni olarak ikiye ayÕrÕyoruz: Mutlak kamu düzeni kapsamÕnda iúçinin lehinde de olsa de÷iúiklik yapamayaca÷Õ alanlarÕ; sosyal kamu düzeni ile
ise, sözleúmelerle ancak iúçi lehine olarak de÷iútirilebilecek konularÕ anlÕyoruz.
Ancak úunu da belirtmemiz gerekir ki, toplumlar, ekonomi, sosyal yapÕ de÷iúiyor ve geliúiyor; bu durumda kamu düzeni olarak nitelendirdi÷imiz
konular da de÷iúime u÷ruyor.
Bu ba÷lamda, BatÕda genel olarak iki önemli geliúim gözlüyoruz:
ølk olarak mutlak kamu düzeni denilen konularÕn daraldÕ÷ÕnÕ görüyoruz. økinci olarak, sosyal kamu düzeninin yanÕnda esneklik düúünceleri ile
iúçi aleyhine olabilecek konularÕn kollektif araçlarla düzenlenebilmesine
olanak sa÷layan yeni bir kamu düzeni anlayÕúÕnÕn geliúti÷ini görüyoruz. Bu
geliúimin hukukumuzda da yansÕmalarÕ oldu÷unu söyleyebiliriz. Örne÷in
ücretin Türk parasÕ ile ödenmesi hükmü 1475 sy. Kanundaki zaman içinde
de÷iúime u÷radÕ. Bunun gibi, kÕdem tazminatÕ bugün tartÕúÕlÕr hale geldi.
Herkes kÕdem tazminatÕnÕn mutlak emredici oldu÷u kanÕsÕnÕ artÕk paylaúmÕyor1.
2. Kollektivizm
øú hukukunu özgün kÕlan bir di÷er özellik ise, kollektif bir hukuk olmasÕdÕr. Özellikle toplu iú sözleúmesi, sendikalar, grev ve lokavt kavramlarÕ
iú hukukunu gerçekten özgün kÕlmaktadÕr. Toplu iú sözleúmesi kavramÕnÕ
borçlar hukuku kurumlarÕ ile izah edemiyoruz. TøS hükümlerini, üçüncü kiúi
lehine sözleúme olarak nitelendirmek mümkün de÷ildir. Zira,; TøS hükümleri iúçiler üzerinde aynÕ bir kanun hükümleri gibi do÷rudan ve emredici úekilde etki eder.
1

Bu konudaki geliúim için bkz. E. Özdemir, øú Hukukunda Mutlak Emredici Hükümlerin
Yeri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:54, SayÕ: 3, 95 vd.
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Ancak özellikle son yÕllarda bu konuda önemli bir geliúim gözlemliyoruz.
1980’li yÕllarÕn baúÕndan bu yana, bireyselleúme insan kaynaklarÕ yönetiminin en önemli tandanslarÕndan birisi olarak görünüyor. øúçinin ücreti,
mesleki ilerlemesi, mesleki e÷itimi, çalÕúma süresi gibi birçok konu bireyselleúmenin etkisi altÕna girmiú durumda. Bireyselleúme, sadece insan kaynaklarÕ yönetiminde görülen bir teknik de÷il; sanayileúen ülkelerde görülen
sosyolojik bir vakadÕr. 1980’li ve 1990’lÕ yÕllarÕn birey kavramÕnÕn tam dünyada gücünü ve etkisini arttÕrdÕ÷Õ dönemler oldu÷u sosyologlarca da dile
getiriliyor. Nitekim sosyologlar artÕk günümüz toplumunda insanlarÕn ortak
bir kaderi ve hedefi paylaútÕ÷ÕnÕn söylenemeyece÷ini, herkesin sadece kendisinden sorumlu oldu÷u bir dünyada yaúadÕ÷ÕmÕzÕ ifade ediyorlar2.
Bir toplumsal yaúam biçimi haline gelen bireysellik, endüstri iliúkilerini ve hukuk sistemini de etkisi altÕna alÕyor. Bugün artÕk gençler büyükleri
gibi kollektif eylemlere katÕlma konusunda istekli de÷iller; sÕnÕf bilinci günümüzde büyük ölçüde kaybolmuú gözüküyor. Endüstri iliúkilerinde, bireyselli÷in ön plana çÕkmasÕnda genel sosyolojik nedenlerin yanÕsÕra, üretim
teknikleri ve iú kavramÕnda görülen de÷iúimler de önemli ölçüde etkili oldu.
øú kavramÕnÕn içeri÷i farklÕlaútÕ, iúçinin bireysel özelliklerini ön plana çÕkartan gayrÕ maddi, entelektüel faaliyetler hÕzla yaygÕnlaútÕ. Finans ve rekabetin
globalleúmesi, iúletmeleri son derece hÕzlÕ biçimde hareket etmeye, müúterilerin ihtiyaçlarÕnÕ en acil úekilde gidermek için yeni yönetim teknikleri uygulamaya yöneltti. Taylorizm yerini iúçiyi bir birey olarak ele alan ve de÷erlendiren katÕlÕmcÕ-bütünleútirici yönetim tekniklerine bÕraktÕ3.
Ça÷Õn geliúimi ile birlikte artan rekabet koúullarÕ, müúteriler için maksimum de÷erin ve hizmetin firmalar tarafÕndan sa÷lanmasÕnÕ gerektirmektedir. Bu da ancak etkili, özerk, sorumluluk sahibi ve yaratÕcÕ güce sahip iúçilerin varlÕ÷Õ ile mümkün olabilecektir.
Yönetim tekniklerindeki bu geliúim iú iliúkisinin tabi oldu÷u hukuksal
çerçeveyi de radikal biçimde etkilemektedir. Bu noktada, iúçinin bireysel
özelliklerinin insan kaynaklarÕ de÷erlendirmesinde dikkate alÕnabilmesi konusunda iú sözleúmesinin özel bir iúlev kazandÕ÷ÕnÕ görüyoruz. øú sözleúmesine konulacak özel hükümlerle yasa ve toplu iú sözleúmesi hükümlerinin
standart bir yapÕya büründürdü÷ü iú iliúkisinin iúletmelerin ihtiyaçlarÕna
uygun özel bir biçime sokulabilmesi gündeme gelmektedir.
2
3

P. Adam; Individualisation en Droit du Travail, LGDJ, 2005, 203-204.
Bkz. Özdemir, øú Sözleúmesinin øçeri÷i ve Ücret; III. YÕlÕnda Yeni øú YasasÕ, Türkiye
Toprak Seramik Çimento Ve Cam Sanayi øúverenleri SendikasÕ yay, 2005, 27-28.
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Ancak taraflarÕn bu aúamada mutlak bir sözleúme serbestisi içinde bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕn günümüzde önemli bir hukuksal sorun olarak ortaya
çÕktÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Nitekim iú sözleúmelerinde yer verilen cezai úart, nakil
hükümleri, rekabet yasa÷Õ, belli bir sonucu elde etmeye yönelik hükümler
gibi düzenlemelerin geçerlili÷i konusunda önemli tartÕúmalar gündemimizde
bulunuyor.
3. Realizm (gerçekçilik)
øú hukukunu özgün kÕlan özelliklerden bir di÷eri ise “realizm”; yani
gerçekçiliktir. Eski kanunda benzer úekilde oldu÷u üzere, Yeni Borçlar Kanununda da önemli bir düzenlemenin bulundu÷unu görüyoruz. Yeni BK m.
19’a göre; “Bir sözleúmenin türünün ve içeri÷inin belirlenmesinde ve yorumlanmasÕnda, taraflarÕn yanlÕúlÕkla veya gerçek amaçlarÕnÕ gizlemek için
kullandÕklarÕ sözcüklere bakÕlmaksÕzÕn, gerçek ve ortak iradeleri esas alÕnÕr”.
Ancak bu düzenlemenin belki en çok kullanÕldÕ÷Õ alanÕn iú hukuku oldu÷unu söyleyebiliriz. Sadece bizde de÷il tüm dünyada böyle; nitekim Fransa’nÕn ileri gelen iú hukuku ö÷retim üyeleri Pelissier Jeammeaud ve Supiot
kitaplarÕnda iú hukukunun temel özelliklerinden birini “realizm” olarak belirliyor ve aynen úu ifadeye yer veriyor: “…iú hukukunda taraflarÕn yaptÕklarÕna de÷il, yapmak istediklerine bakarÕz, yani bizim için önemli olan hukuki montaj, yani görünürdeki hukuki yapÕ de÷il, aslÕnda gerçekte ne oldu÷udur”4.
Bunun çok do÷ru bir tespit oldu÷u kanÕsÕndayÕz; gerçekten iú hukukunda görünüúteki hukuki iúlem ne olursa olsun, biz gerçekle ilgileniriz.
Bunu da gerek sözleúmenin kurulmasÕnda, gerek ifasÕnda gerekse de sona
ermesi aúamasÕnda gözlemlememiz mümkündür.
Sözleúmenin kurulmasÕ ile baúlarsak, hemen úunu söyleyebiliriz: Taraflar ne derse desin, ortada bir iú sözleúmesinin olup olmadÕ÷Õ yargÕ tarafÕndan araútÕrÕlÕr. Buna göre, kiúi, iúçi sÕfatÕ ile mi çalÕúmÕú ona bakÕlÕr. Bunun sosyal sigortalar hukuku alanÕndaki görünümü de hizmet tespit davalarÕdÕr ve YargÕtay burada usul hukuku ilkelerini de ileriye taúÕyarak; hatta
bunlarÕn sÕnÕrlarÕnÕ zorlayarak, bu gibi davalarda “resen araútÕrma” ilkesini
kabul etmiútir5.
Yine sözleúmesinin niteli÷i konusunda da taraflarÕn isimlendirmeleri
4
5

Pélissier/Jeammeaud/Supiot, Droit du Travail, 21. éd.,59.
E. Özdemir, øú Sözleúmesinden Do÷an UyuúmazlÕklarda øspat Yükü ve AraçlarÕ, østanbul 2006, 508-62.
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ba÷layÕcÕ de÷ildir. Bunun somut örne÷i belirli süreli sözleúmelerdir. Belirli
süreli sözleúme ancak kanunda belirli süreli sözleúme yapÕlmasÕnÕ gerektirecek olgularÕn varlÕ÷Õ halinde yapÕlÕr.
Sözleúmenin içeri÷ine baktÕ÷ÕmÕzda, yine aynÕ yaklaúÕm biçimini görüyoruz. Son yÕllardaki çarpÕcÕ bir örnek, iúçiye verilen muvazaalÕ ücret
belgeleridir. Uygulamada görüyoruz: øúçi kredi veya kredi kartÕ almak için
baúvuruyor ve iúverenden kendisine yüksek maaú aldÕ÷ÕnÕ gösteren yazÕ
vermesini rica etti÷inde ve iúveren de iúçinin bu teklifini kabul etti÷inde, iúçi
bu yazÕyÕ mahkemede delil olarak kullanabiliyordu. Ancak daha sonra YargÕtay bu uygulamaya set çekti ve gerçek durumun araútÕrÕlmasÕ gerekti÷ini
kabul etti.
Fiili olan durumun esas alÕnmasÕnÕn, sözleúmenin sona ermesi aúamasÕnda da sÕkça karúÕmÕza çÕktÕ÷ÕnÕ görüyoruz.østifa dilekçeleri bunun somut
bir örne÷ini teúkil etmektedir. YargÕlama aúamasÕnda, istifa dilekçeleri sadece irade bozuklu÷u (yani baskÕ ile alÕnma) ba÷lamÕnda de÷il, bunun gerekçeleri veya baúka bir deyiúle “arka planÕ” ba÷lamÕnda kapsamlÕ bir denetime
tabi tutulmaktadÕr. Nitekim iúçinin, istifa dilekçesine ra÷men, bunun aslÕnda
bir haklÕ fesih niteli÷inde oldu÷unu kanÕtlamasÕ mümkündür. Bunun için
de iúçinin istifanÕn ardÕnda yatan nedenleri kanÕtlamasÕ gerekiyor. Bu konuda sÕkça fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, yÕllÕk izinlerin verilmemesi,
sigorta primlerin eksik yatÕrÕlmasÕ gibi nedenleri görüyoruz6.
Bu noktada iúverenlerin çok dikkatli davranmasÕ gerekiyor; kayÕt dÕúÕ
iúçilik uygulamalarÕ durumunda iúçi gerçekte kendisi iúten ayrÕlmÕú, baúka
bir iú bulmuú dahi olsa daha sonra dava açarak iúverenin açÕklarÕnÕ aleyhine
kullanmasÕ, istifasÕnÕ haklÕ nedenle feshe dönüútürerek iúçilik alacaklarÕnÕ
talep etmesi mümkün olabiliyor. Bunu sÕkça uygulamada görüyoruz.
Yine istifa dilekçesinin bir ikale olarak yorumlanmasÕ da mümkün görünüyor. Bu noktada úarta ba÷lÕ istifa dilekçesi verilmiú olsa dahi, yargÕlama
aúamasÕnda denetime tabi tutuldu÷unu ve bunun bir ikale olarak nitelendirilerek makul yarar ba÷lamÕnda irdelendi÷ini görmekteyiz. Bu noktada
YargÕtayÕn görüúüne katÕlÕyoruz.
4. KarúÕlÕklÕlÕk ølkesi
øú sözleúmesinin sinallagmatik, yani iki taraflÕ bir sözleúme oldu÷unu
biliyoruz. KarúÕlÕklÕ haklar ve borçlar içeren iú sözleúmesinde iúçi iúini yapacak, iúveren de karúÕlÕ÷Õ olan ücreti ödeyecektir. Ancak, taraflarÕn hak ve
borçlarÕ artÕk iú yapmak ve ücret ödemekle sÕnÕrlÕ de÷ildir. Endüstri iliúkile6

Bu konuda bkz. E. Özdemir, østifa ve økale, østanbul Barosu yay, østanbul 2009, 5 vd.
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rindeki de÷iúim ve geliúim ile birlikte artÕk iú sözleúmesi kapsamÕnda birçok
düzenlemeye yer verildi÷ini, iú sözleúmesinin içeri÷inin zenginleúti÷ini görüyoruz. E÷itim hükümleri, bunun karúÕlÕ÷Õnda getirilen e÷itim masraflarÕnÕ
geri ödeme kayÕtlarÕ, rekabet yasa÷Õ, cezai úartlar bu hükümlerden dikkat
çekenleridir. Nitekim bu hükümlerle ilgili olarak yargÕ denetimi aúamasÕnda
“karúÕlÕklÕlÕk” diyebilece÷imiz bir düúünce ile denetim yapÕldÕ÷ÕnÕ görüyoruz. 90’lÕ yÕllarda cezai úartlarla baúlayan ve günümüzde iyice belirginleúen,
hatta “ilke” haline geldi÷ini dahi söyleyebilece÷imiz bir “karúÕlÕklÕlÕk esasÕ”
söz konusudur.
YargÕtay bir çok kararÕnda tek taraflÕ olarak cezai úart kararlaútÕrÕlamayaca÷ÕnÕ ifade etmektedir. Yani cezai úart her iki taraf için de getirilmiú
olmalÕdÕr. Sözleúmeye aykÕrÕlÕk durumlarÕnda sadece iúçi aleyhine cezai úart
getirilmesi, gerçekten bir kötüye kullanma oldu÷una iúaret etmektedir. Ancak bu noktada sözleúme hükmüne de bakÕlmasÕ ve genel olarak “tek taraflÕ
cezai úart olmaz” denilmemesinin isabetli olaca÷Õ kanÕsÕndayÕz. Buna karúÕlÕk Yeni BK m. 420’de “…Hizmet sözleúmelerine sadece iúçi aleyhine konulan ceza koúulu geçersizdir” hükmü yer almÕútÕr.
Yeni Kanunun bu yöndeki düzenlemesinin yerinde olmadÕ÷ÕnÕ düúünüyoruz. Öncelikle, e÷itim karúÕlÕ÷Õ cezai úartlar için bu de÷erlendirmemiz
geçerlidir. E÷itim, baúlÕ baúÕna sözleúmedeki cezanÕn karúÕlÕ÷ÕnÕ oluúturuyor;
yani iúveren açÕsÕndan da bir cezai úart getirilmesine gerek olmamalÕdÕr.
Yine belirli süreli iú sözleúmesinde iúçi aleyhine getirilen cezai úartÕ da karúÕlÕklÕlÕk noktasÕnda tartÕúÕlabilir buluyoruz7.
Bizce Kanun; karúÕlÕklÕlÕ÷Õ getirmemesi gereken yerde getirmiú; getirmesi gereken yerde ise bu yönde bir düzenlemeye yer vermemiútir. Nitekim rekabet yasa÷Õ hükümleri bakÕmÕndan artÕk dünyanÕn hemen her ülkesinde bir karúÕ edim yükümünün getirildi÷ini görüyoruz. Hatta Fransa’da,
bu yönde bir düzenleme olmamasÕna ra÷men, yargÕ karúÕ edimsiz rekabet
yasa÷Õ olmaz demiútir8. Hal böyleyken rekabet yasa÷ÕnÕn karúÕlÕksÕz düzenlenmiú olmasÕnÕ, çok ciddi bir hata olarak de÷erlendiriyoruz. Hatta bu hali
ile rekabet yasa÷Õna iliúkin düzenlemenin Anayasa’ya; çalÕúma özgürlü÷üne
7

8

Bu konu YargÕtayÕn 1992 yÕlÕ kararlarÕ seminerinde de tartÕúÕlmÕú olup, K. O÷uzman
genel görüúme sÕrasÕnda bu konuda YargÕtay kararlarÕnÕ kapsamlÕ biçimde eleútirmiútir.
O÷Õuzman’Õn eleútiri ve de÷erlendirmelerine katÕlÕyoruz. Bkz. YargÕtayÕn øú Hukukuna
øliúkin KararlarÕnÕn De÷erlendirilmesi, 1992, øú Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Türk Milli Komitesi, østanbul 1994, 83-84.
Konuya iliúkin mukayeseli incelememiz için bkz. Özdemir, øú Sözleúmesinin øçeri÷i ve
Ücret; III. YÕlÕnda Yeni øú YasasÕ, Türkiye Toprak Seramik Çimento Ve Cam Sanayi øúverenleri SendikasÕ yay, 2005, 48 vd.
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aykÕrÕ oldu÷unu dahi ileri sürmemiz mümkündür.
KarúÕlÕklÕlÕk ölçütünün, sadece sözleúme hükümleri ile sÕnÕrlÕ kalmadÕ÷ÕnÕ görmekteyiz. Söz konusu ölçüt, sözleúmenin sona ermesi aúamasÕnda
yapÕlan hukuki iúlemlerde de etkisini somut biçimde göstermiútir. Nitekim
YargÕtay, açÕkça ikalenin geçerlili÷ini makul yarara ba÷lamÕútÕr. Baúka bir
deyiúle, iú sözleúmesinin anlaúma ile sona erdirilmesinde iúçiye makul bir
karúÕlÕk verilmiú olmasÕ gerekmektedir.
Makul karúÕlÕ÷Õn ne oldu÷u ikalenin arka planÕna göre úekillenecektir.
Bu hususta sözleúme hangi koúullarda bozulmuú, teklif kimden gelmiú, ikale
olmayÕp sözleúme iúveren tarafÕndan feshedilmiúse geçerli sebep var sayÕlabilir mi, iúçinin kÕdemi, olasÕ bir iúe iade davasÕnda iúçinin alabilece÷i potansiyel tazminatÕn miktarÕ gibi olgular masaya yatÕrÕlarak makul yarar saptanacaktÕr.
økale konusunda belirlenen makul yarar ölçütünün adil oldu÷unu söylememiz mümkündür. Bununla birlikte, açÕkçasÕ bunun hukuki karúÕlÕ÷ÕnÕ
bulmakta zorlanÕyoruz. Sözleúme hükümlerindeki karúÕlÕklÕlÕk ölçütünü sözleúmeyi sona erdiren bir hukuki iúleme yansÕtmamÕz bize güç gelmektedir.
AslÕnda ikale bizce yanlÕú bir seçim oldu ve bu hata daha iúin baúÕnda
yapÕldÕ. Birkaç baúarÕsÕz denemeden sonra, iúe iade davalarÕnÕ engellemek
için var olan ancak atÕl durumda olan bu kurumun bir çözüm olaca÷Õ düúünüldü. Nitekim bu konudaki ilk baúarÕsÕz deneme ibranamelerdi. YargÕtay
ibranamelerin iúe iade davalarÕnÕ bloke eden bir enstrüman olarak kullanÕlamayaca÷ÕnÕ, hemen konuya iliúkin ilk kararlarÕnda kabul etti.
YargÕtayÕn ibranameyle ilgili içtihatlarÕndan sonra ise ikaleye dönüldü.
Bu hususta bir süre ikalenin geçerlili÷i tartÕúÕldÕ; úarta ba÷lÕ istifa dilekçeleri,
iúçiye yapÕlan ek ödemeler, özel paket ödemeleri gibi ödemelerin geçerlili÷i
ve etkileri incelendi. Daha sonra da makul yarar ölçütü yargÕ tarafÕndan
devreye sokuldu ve bugünkü uygulama úekillendi. Ancak ikalenin birçok
karÕúÕklÕ÷Õ beraberinde getirdi÷i de bilinen bir gerçek. Nitekim iúçinin iúsizlik sigortasÕndan yararlanmasÕ, yapÕlan ödemelerin vergi kesintisine tabi
olup olmamasÕ hala tartÕúÕlan konulardÕr.
KanÕmÕzca, bu konuda ikale de÷il; sulh kurumu kullanÕlabilirdi. Yani
iúveren e÷er sözleúmeyi feshetmek istiyorsa feshedecek; bundan sonra iúçi
ile aralarÕndaki ihtilafÕ bir sulh sözleúmesi ile çözecektir. Sulh sözleúmesinin
temel özelli÷i de zaten “karúÕlÕklÕ fedakarlÕk” ile ihtilafÕn kalÕcÕ olarak çözümlenmesidir.
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øúte bu konuda karúÕlÕklÕlÕ÷Õ devreye sokabiliriz ve bunu hukuki bir
zemine oturtabiliriz; Üstelik, sözleúme iúveren tarafÕndan feshedilmiú olaca÷Õ için iúsizlik sigortasÕ ve vergi kesintisi gibi konular sorun da yaratmayacaktÕr.
5. Temel HaklarÕn Sözleúmeye Etkisi
øú hukukunda temel haklarÕn iú iliúkisinde etkisini her geçen gün arttÕrdÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Hatta yabancÕ yazarlar úunu ifade ediyorlar; iú hukuku
bir yandan esnekleúiyor, bireyselleúiyor, liberalleúiyor ve eski katÕlÕ÷ÕnÕ
kaybediyor. Ancak di÷er yandan geliúen insan haklarÕ anlayÕúÕnÕn iúçinin
haklarÕnÕ ve konumunu güçlendirdi÷i de söyleniyor.
Bu hususta somut örnekler göstermemiz mümkündür. Örne÷in, eúitlik
anlayÕúÕnÕn 2003 yÕlÕnda do÷rudan iú kanununa kapsamlÕ biçimde girdi÷ini
ve AB normlarÕna uygun olarak düzenlendi÷ini görmekteyiz
Yeni Borçlar Kanunumuzda da bu konuda önemli bir adÕm atÕlmÕú ve
“içinin kiúili÷inin korunmasÕ” konusu düzenlenmiútir. Bu hükme göre,
“…øúveren, hizmet iliúkisinde iúçinin kiúili÷ini korumak ve saygÕ göstermek
ve iúyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sa÷lamakla, özellikle iúçilerin psikolojik ve cinsel tacize u÷ramamalarÕ ve bu tür tacizlere u÷ramÕú
olanlarÕn daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür” (m.417).
Ancak bu düzenlemelerin yetersiz oldu÷u kanÕsÕndayÕz. øúçinin kiúilik
haklarÕ vardÕr demenin ötesinde iúverenin çÕkarlarÕ, iú iliúkisinin niteli÷i ve
iúçinin kiúilik haklarÕnÕ arasÕndaki dengeyi kurmak gerekir. Bu dengenin
nerede kurulaca÷Õ ise tartÕúÕlabilecek niteliktedir. Birkaç ilginç örnekle konuyu tartÕúmaya açalÕm.
Geçti÷imiz yÕllarda Fransa’da, yargÕnÕn önüne ilginç bir olay geldi.
Renault yetkililerinden birisi Peugeot marka araba kullanÕyor ve bunda da
uyarÕlara ra÷men Õsrar ediyordu. Bunun üzerine iú sözleúmesi feshedildi ve
konu yargÕya taúÕndÕ. FransÕz YargÕtayÕ, iúçinin diledi÷i aracÕ kullanabilece÷ini, iúverenin bu konuda iúçiyi zorlama hakkÕnÕn bulunmadÕ÷ÕnÕ belirtti.
Gerçekten de bugün artÕk, iú sözleúmesinde iúçinin kiúili÷ini de÷il,
sadece eme÷ini sözleúmeye koydu÷u kabul edilmektedir. Yani iúçi tüm yaúam tarzÕ ile iúverene ba÷lÕ olmak zorunda de÷ildir. Bunun tek istisnasÕ,
entreprise de tendance dedi÷imiz iúletmeler; yani siyasi parti, kilise gibi
belirli bir dini, politik kimli÷i olan iúletmelerdir. Bu gibi iúletmelerde çalÕúan iúçilerin özel yaúamÕnda da söz konusu iúletmelerin kurallarÕna uymasÕ
beklenmektedir. Örne÷in eúcinsel kilise görevlilerinin durumu uzun zamandÕr bu bakÕú açÕsÕ ile BatÕ’da tartÕúÕlmaktadÕr.
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Sonuç olarak, bu iúletmeler dÕúÕnda artÕk, iúçinin iúverenle olan iliúkisi,
kiúisel de÷il, malvarlÕksal bir iliúki olarak nitelendirilmektedir. Bunun Yeni
Borçlar Kanunu bakÕmÕndan önemli olan sonucu ise artÕk batÕda “sadakat
borcu” gibi borçlardan söz edilmiyor olmasÕdÕr.
Gerçekten de sadakat, ancak evlilik gibi bir aile hukuku iliúkisinde söz
konusu olabilir. ArtÕk, iúçinin sadakat borcundan de÷il; sözleúmeyi iyi niyetle ifa etme borcundan söz etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte, yeni Borçlar
Kanununda “sadakat borcu” baúlÕ÷Õna yer verildi÷ini ve bunun altÕnda düzenlemeler yapÕldÕ÷ÕnÕ görüyoruz.
Konumuza dönecek olursak, iúçinin kiúili÷inin korunmasÕ gereklidir
demek do÷ru bir adÕm olarak düúünülebilir; ancak bunun yeterli olup olmayaca÷Õ tartÕúmaya açÕktÕr.
Günümüzdeki çalÕúma yaúamÕna baktÕ÷ÕmÕzda, özellikle yeni teknolojilerin kullanÕlmasÕ ile birlikte iúçilerin kiúilik haklarÕ ve iúverenlerin menfaatleri arasÕnda bir çatÕúma bulundu÷unu söyleyebiliriz. øúyerinde Internet
kullanÕmÕ, iúyerinde iúçilerin kameralar ile denetimi, iúçilerin mail ve bilgisayarlarÕnÕn iúverenlerce incelenmesi bu duruma örnek gösterilebilir.
Burada iúçinin özgürlük alanÕ ile iúverenin menfaatleri arasÕnda hassas
bir denge kurulmasÕ gerekmektedir. Taraflar arasÕndaki dengenin nasÕl kurulaca÷Õ konusu da ayrÕ bir önem kazanmaktadÕr. Bu ba÷lamda, iúverenlerin
iúyerine kuraca÷Õ kameralarÕn sayÕsÕ ve konumu, iúyerinde Internet kullanÕmÕnÕn yasaklanmasÕ veya iúçilerin elektronik postalarÕnÕn iúverenlerce incelenebilmesi gibi konularÕnÕn üzerinde hassasiyetle durulmasÕ gerekecektir.
Belirtti÷imiz bu hususta kanunlarÕmÕzda yer alan düzenlemeler yetersiz kalmaktadÕr. Özellikle 2003 yÕlÕnda yürürlü÷e giren 4857 sayÕlÕ øú Kanununda bu konuda hiçbir hüküm olmamasÕnÕ ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz. Yeni bir iú kanunu yapÕlÕp, iúçinin kiúili÷inin korunmasÕ ile ilgili düzenlemelere yeterince yer verilmemesi bizce isabetsiz olmuútur.
Bu noktada, øú Kanununa özel düzenlemeler getirmenin yararlÕ olaca÷ÕnÕ düúünüyoruz. Özellikle FransÕz hukukunda kabul edilen ölçülülük, úeffaflÕk ve katÕlÕm ilkelerinin hayata geçirilmesi gerekti÷i kanÕsÕndayÕz. Bunlardan özellikle ölçülülük ilkesi son derece önemli olan, YargÕtayÕn da güncel kararlarÕnda sÕkça yer verdi÷i bir ilkedir. Önümüzdeki günlerde bu ilkeden çok daha fazla söz edece÷imizi düúünüyoruz.
III. Yeni øú Sözleúmeleri
6098 sayÕlÕ Borçlar Kanununda, eskisinde olmayan pazarlamacÕlÕk ve
evde hizmet sözleúmeleri düzenlenmiútir.
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Öncelikle bu sözleúme tiplerinin düzenlenmesinin gereklili÷i tartÕúÕlabilecek niteliktedir. AyrÕca bu sözleúme tiplerinin iú sözleúmesi tipleri olarak düzenlenmesi ve bu tip iú sözleúmelerinin Borçlar Kanununda düzenlenmesinin isabet derecesi sorgulanmalÕdÕr.
PazarlamacÕlÕk sözleúmesini ele alalÕm. Bir kere pazarlamacÕ dedi÷imiz kiúilerle ilgili bir kanun yapÕyorsak, öncelikle bunlarla ilgili hukuki sorunlarÕ do÷ru úekilde tespit etmemiz gerekir.
Bizce bir konuda kanun iki sebepten yapÕlÕr; ya mevcut uygulamada
yargÕnÕn mevcut hükümleri uygulayarak çözmekte yetersiz kaldÕ÷Õ sorunlara
çözüm ararsÕnÕz ya da geliúmiú ülke modellerini esas alarak düzenlemeler
getirir ve hukuk standartlarÕnÕzÕ yükselterek toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkÕda bulunmak istersiniz; örne÷in eúitli÷in, cinsel tacizin, psikolojik
tacizin (mobbing) düzenlenmesinde oldu÷u gibi.
Maalesef biz burada her iki amacÕ da göremiyoruz. PazarlamacÕlÕk
sözleúmesi ile ilgili hükümler ne geliúmiú bir iú hukuku modeli örne÷i, ne de
ülkemiz uygulamasÕndaki sorunlara çözüm getiriyor. Hatta biraz sonra inceleyece÷imiz gibi, bu hükümlerin sorun çözmekten ziyade baúlÕ baúÕna sorun
kayna÷Õ olaca÷Õ kanÕsÕndayÕz.
Öncelikle pazarlamacÕlarÕn hukukumuzdaki yeri ile ilgili olarak bazÕ
tespitler yapmalÕyÕz:
Bir kere pazarlamacÕ olarak nitelendirdi÷imiz kiúiler, e÷er iú sözleúmesi ile çalÕúÕyorlar ise, zaten iú kanunu kapsamÕndadÕrlar. Bunlarla ilgili
Borçlar Kanununda özel düzenleme getirilmesini anlamak mümkün de÷ildir. HatanÕn nedeni bunun øsviçre hukukundan, hem de birebir, üstelik yanlÕú tercümeler ile alÕnmasÕdÕr. øsviçre’de özel bir iú kanunu bulunmadÕ÷Õ için,
mevcut sistematik yapÕ bakÕmÕndan orada bir sorun bulunmamaktadÕr. Ancak bizim hukuk sistemimiz açÕsÕndan aynÕ úeyleri söylemek mümkün de÷ildir.
økinci olarak hukukumuzdaki sorunlara bir bakÕp, getirilen hükümlerin
bunlara çözüm olup olmadÕ÷ÕnÕ sorgulamalÕyÕz.
Yeni Borçlar Kanununda yer alan düzenlemelerdeki temel sorun, pazarlamacÕ statüsündeki kiúilerin iúçi olup olmadÕ÷ÕdÕr. Zira pazarlamacÕlÕ÷Õn
mutlaka iúçi olarak yapÕlmasÕ diye bir kural yoktur. Pekala pazarlamacÕlÕk
ba÷ÕmsÕz bir iú niteli÷inde yapÕlabilir.
PazarlamacÕlarÕn ücret, komisyon ve masraflarÕ ile ilgili olarak da sorunlar do÷abilmektedir. Bunun temel nedeni de ülkemizdeki kayÕt dÕúÕ iúçilik uygulamalarÕdÕr. Bir kere pazarlamacÕ ile yazÕlÕ bir sözleúme yapÕlmadÕ÷Õ
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ve kayÕtlÕ úekilde ücret ödenmedi÷i zaman, dosya kapsamÕndan bunun ücretini, primini ve masraflarÕnÕ çözmek mümkün olmamaktadÕr. Bunun gibi,
iúçinin hesabÕna yatÕrÕlan paranÕn ücret, masraf veya komisyon niteli÷inde
olup olmadÕ÷Õ da ço÷u zaman anlaúÕlamamaktadÕr. AynÕ úekilde, hangi iúleri
bu kiúi ba÷lamÕú, komisyon oranÕ yüzde kaç olarak belirlenmiú, bunlar belirsizlik yaratmaktadÕr.
PazarlamacÕlarÕn yaptÕ÷Õ masraflar da ayrÕ bir sorun olarak karúÕmÕza
çÕkmaktadÕr. Genelde uygulamada pazarlamacÕlar masraf belgelerini iúverene göndermekte, iúverenler de bunlarÕn karúÕlÕ÷ÕnÕ ödemektedir; ancak iúveren bunu ödemedi÷i zaman sorun çÕkabilmektedir.
Uygulamada, iúçi masrafÕnÕ istemekte ama elindeki belgeleri iúverene
göndermiú, iúveren de bende bir úey yok diyor. Zaman zaman iúçiler bu konuda listeler defterler çÕkarÕyorlar; ayrÕntÕlÕ, gayet inandÕrÕcÕ gözüküyor;
ancak bunlar tek tarafÕ olarak düzenlenen belgeler oldu÷u için uygulamada
ispat bakÕmÕndan sÕkÕntÕ yaratÕyor.
Nihayet, bu gibi kiúilere otomobil teslimi yapÕlÕyor, eúantiyon vs veriliyor onun için pazarlamacÕlardan boú veya belirli rakamlÕ senetlerin alÕnmasÕnÕ yaygÕn bir uygula olarak görüyoruz.
6098 sayÕlÕ Borçlar Kanununun, bu iliúkinin tespit etti÷imiz temel
sorunlarÕna ne derece çözüm getirebildi÷i ise tartÕúÕlacak niteliktedir.
Kanunun 448. maddesinde önce pazarlamacÕlÕk sözleúmesi tanÕmlanmÕútÕr. 449. maddede ise bu sözleúmenin içeri÷ini oluúturan temel unsurlar
belirlenmiútir. Bu maddelerin çok önemli oldu÷u kanÕsÕndayÕz. Zira daha
önce belirtti÷imiz gibi pazarlamacÕlarÕn en büyük sorunu sözleúme içeri÷inin belirsizli÷idir.
Bu konulardaki belirsizli÷i gidermenin en iyi yolu ise taraflarÕ yazÕlÕ
sözleúme yapmaya yöneltmektir. 448. maddeye göre pazarlamacÕlÕk sözleúmesi, sözleúmenin süresini, sona ermesini, pazarlamacÕnÕn yetkilerini, ücret
ve masraflarÕn nasÕl ödenece÷ini, taraflardan birinin yerleúim yeri yabancÕ
ülkede ise uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin hangisi oldu÷unu
içerecektir. YazÕlÕ sözleúme yapÕlmamÕú, taraflarca belirlenmemiúse, kanun
hükümleri ve alÕúÕlmÕú hizmet koúullarÕ uygulanacaktÕr9.
9

PazarlamacÕlÕk sözleúmesi, pazarlamacÕnÕn sürekli olarak, bir ticari iúletme sahibi iúveren hesabÕna ve iúletmesinin dÕúÕnda, her türlü iúlemin yapÕlmasÕna aracÕlÕk etmeyi veya
yazÕlÕ anlaúma varsa, bu anlaúmada belirtilen iúlemleri yapmayÕ, iúletme sahibi iúverenin
de buna karúÕlÕk ücret ödemeyi üstlendi÷i sözleúmedir (BK. m.448). PazarlamacÕlÕk sözleúmesi, sözleúmenin süresini, sona ermesini, pazarlamacÕnÕn yetkilerini, ücret ve mas-
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Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, Kanunda gerekli olan unsur sayÕlmayÕp, gereksiz unsurlara yer verilmiútir.
Sözleúmenin süresi, sona ermesi ve uygulanacak hukuk yetkili mahkeme gereksiz düzenlemeler olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bununla birlikte,
pazarlamacÕnÕn alaca÷Õ komisyon, pazarlamacÕnÕn müúteri ve faaliyet alanÕ
gibi düzenlemeler ise yazÕlÕlÕk koúulu vurgulanarak ön plana çÕkartÕlmalÕydÕ.
PazarlamacÕnÕn yetkileri baúlÕ÷Õ altÕnda yasal bir karine getirildi÷ini
görmekteyiz. Buna göre, pazarlamacÕnÕn exclusive (tek yetkili) olmasÕ esasÕ
kabul edilmiútir. Söz konusu düzenlemeye göre, pazarlamacÕnÕn iúverenin
iznini almadan aracÕlÕk etmesi, kendi veya baúkasÕnÕn hesabÕna çalÕúmasÕ
yasaktÕr. Buna uygulamada pazarlamacÕ jargonunda çift çanta taúÕmak deniyor. Baúka bir deyiúle, pazarlamacÕ, bu durumda hem iúverenin hem de baúka iúverenin mallarÕnÕ satÕyor10.
Önemle belirtelim ki, pazarlamacÕnÕn fiyatlarda de÷iúiklik yapamayaca÷Õ ve önemli olaylarÕ bildirmesi gerekti÷i yolunda getirilen hükümler de
gereksizdir. Zaten genel hükümlerden de÷iúiklik yapÕlmamasÕ gerekti÷i çÕkartÕlabilir. Önemli olaylarÕ bildirmek de iúin do÷asÕnda zaten bulunmaktadÕr.
Kanunun 451. maddesinde garanti konusu düzenlenmiútir. Söz konusu
hükme göre, kural olarak müúterinin yükümlülüklerini ifa etmemesinden
pazarlamacÕnÕn sorumlu olaca÷Õ kararlaútÕrÕlamaz. Esas itibariyle isabetli
buldu÷umuz bu düzenlemenin sonrasÕnda ise uygun bir komisyon karúÕlÕ÷Õ
zararÕn ¼’ üne kadar karúÕlama yolunda anlaúma yapÕlabilece÷i (yazÕlÕ olarak) düzenlenmiútir.
FransÕz hukukunda da bu gibi hükümler geçersiz kabul edilmektedir.
Kanunda düzenleme bulunmamasÕna karúÕn YargÕtay bunlarÕ geçersiz saymaktadÕr. Nitekim bu konuda yapÕlan toplu iú sözleúmelerinde de standart

10

raflarÕn nasÕl ödenece÷ini, taraflardan birinin yerleúim yeri yabancÕ ülkede ise uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin hangisi oldu÷unu içerir. YukarÕdaki fÕkra uyarÕnca
sözleúmede yer almasÕ öngörülen hususlar taraflarca belirlenmemiúse, kanun hükümleri
ve alÕúÕlmÕú hizmet koúullarÕ uygulanÕr (BK. m. 449).
PazarlamacÕ, talimata uymamasÕnÕ zorunlu kÕlan haklÕ bir sebep olmadÕkça, kendisine
verilen talimata uygun olarak müúterileri ziyaret etmekle yükümlüdür; iúverenin izni
olmadÕkça, kendisi veya üçüncü kiúiler hesabÕna iúlem yapamaz, aracÕlÕk edemez. PazarlamacÕ, iúlem yapmaya yetkiliyse, talimatta öngörülen fiyatlara ve di÷er iúlem koúullarÕna uymak zorundadÕr; iúveren razÕ olmadÕkça, bunlarda de÷iúiklik yapamaz. PazarlamacÕ, pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli biçimde ayrÕntÕlÕ bilgi vermek, aldÕ÷Õ
sipariúleri iúverene derhâl ulaútÕrmak ve müúteri çevresini ilgilendiren önemli olaylarÕ
bildirmekle yükümlüdür (BK. m.450).
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olarak bu gibi hükümlerin geçersiz olaca÷Õ belirtilmektedir11.
Ancak úunu da belirtmek gerekir ki, FransÕz Hukukunda komisyonun
fiilen müúteriden tahsilat alÕnmasÕ úartÕna ba÷lanabilece÷i de kabul edilmektedir12. KanÕmÕzca FransÕz hukukundaki model esas alÕnarak yasal düzenleme getirilebilir; Bu gibi hükümler kesin olarak yasaklanÕr, ancak iúçiye o ay
için asgari ücretin ödenmesi úartÕyla, fiilen yapÕlmayan ödemeler için komisyonlarÕn ödenmeyece÷i kararlaútÕrÕlabilirdi.
TBK 452. maddede, özel yetki verilmedikçe pazarlamacÕnÕn tahsilat
yapamayaca÷Õ belirtilmiútir. Bunun isabetli bir hüküm oldu÷unu düúünüyoruz.
TBK 453. maddede, pazarlamacÕ alanÕnda tek yetkili ise, iúverenin aynÕ alanda izni olmadan baúkasÕnÕ çalÕútÕramayaca÷Õ ancak kendisinin iúlem
yapabilece÷i düzenlenmiútir. Ancak 455. maddede iúverenin yaptÕ÷Õ iúlerden
de pazarlamacÕya komisyon ödenmesi belirtilmiútir. Bu hükümler alanda tek
yetkilili÷i önemli bir nokta haline getiriyor; dolayÕsÕyla, bunun yazÕlÕ olarak
sözleúmede düzenlenmesi gereken hususlar arasÕnda sayÕlmasÕ gerekti÷i
kanÕsÕndayÕz13.
TBK 453. maddenin 2. fÕkrasÕ ise anlaúÕlmasÕ oldukça güç bir düzenlemeye yer vermektedir. Buna göre, “…Sözleúmenin pazarlama alanÕ veya
müúteri çevresine iliúkin hükmünün de÷iútirilmesini gerektiren bir sebep
varsa iúveren, söz konusu hükmü, sözleúmede fesih bildirim süresi öngörülmüú olsa bile, bu süreye uymadan tek taraflÕ olarak de÷iútirebilir; ancak, bu
durumda pazarlamacÕnÕn tazminat ve hizmet sözleúmesini haklÕ sebeple sona erdirme hakkÕ saklÕdÕr”.
Öncelikle belirtelim ki, “pazarlama alanÕ” sözleúmenin en kritik noktasÕnÕ oluúturmaktadÕr. Maddede, “sözleúmenin bu hükmünü iúveren, sözleúmede fesih bildirim süresi öngörülmüú olsa bile bu hükmü de÷iútirebilir”
11
12
13

Bkz. Jean François Cesaro, Voyageurs, Représentants et Placiers, Juris Classeur,
Travail Traité, Date du fraicheur: 06 déc. 2003, 11.
Cesaro, Voyageurs, Représentants et Placiers, Juris Classeur, Travail Traité, Date du
fraicheur: 11 Mars 2004, (Exécution), 40.
PazarlamacÕya belirli bir pazarlama alanÕnda veya belirli bir müúteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi verilmiú ve aksine yazÕlÕ anlaúma da yapÕlmamÕúsa iúveren, baúkalarÕna aynÕ alan veya çevrede faaliyette bulunma yetkisi veremez; ancak, kendisi üçüncü
kiúilerle iúlem yapabilir. Sözleúmenin pazarlama alanÕ veya müúteri çevresine iliúkin
hükmünün de÷iútirilmesini gerektiren bir sebep varsa iúveren, söz konusu hükmü, sözleúmede fesih bildirim süresi öngörülmüú olsa bile, bu süreye uymadan tek taraflÕ olarak
de÷iútirebilir; ancak, bu durumda pazarlamacÕnÕn tazminat ve hizmet sözleúmesini haklÕ
sebeple sona erdirme hakkÕ saklÕdÕr (BK m.453).
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deniliyor; iúte burayÕ anlayamÕyoruz. Sözleúmede fesih bildirim süresi öngörülmesiyle bu hükmün de÷iútirilmesi arasÕnda nasÕl bir ba÷ var?
AslÕnda olayÕn özü úu: øsviçreliler bir sözleúme de÷iúikli÷inde, e÷er bu
de÷iúiklik iúçinin aleyhine ise, belirli süreli sözleúmelerde sözleúmenin sonuna, belirsiz süreli sözleúmelerde ise ihbar süresinin sonuna kadar bunu
yapamazsÕnÕz, süreyi bekleyip bundan sonra de÷iúikli÷i yapabilirsiniz diyorlar. ùöyle bir hukuksal konstrüksiyon yapÕyorlar: “ihbar süresi kanunda emredicidir, bu emredici süre oldu÷u için, de÷iúiklik yetkini zaman ba÷lamÕnda
sÕnÕrlar”.
Bu yaklaúÕm öncelikle bizim mantÕ÷ÕmÕza da uymamaktadÕr. AnladÕ÷ÕmÕz kadarÕyla, kanun koyucu tarafÕndan øsviçre Kanunu metni anlaúÕlamamÕú, anlaúÕlamadÕ÷Õ için de, -zaten orijinal ifade “sözleúmede belirtilen
ihbar süresi” de demiyor- bu úekilde getirilmiútir.
TBK 454. maddede pazarlamacÕnÕn ücreti düzenlenmiútir. Düzenlemeye göre, faaliyetin uygun karúÕlÕ÷ÕnÕ oluúturur ise sadece komisyon kararlaútÕrmak mümkündür. Burada uygun karúÕlÕ÷Õn ne oldu÷u da ayrÕ bir tartÕúma konusudur. Deneme süresi içinde ücret serbestçe kararlaútÕrÕlabilir denmiútir. Bu hükümden kastedilenin ne oldu÷unu anlamak mümkün de÷ildir.
Yani, uygun bir karúÕlÕk olmasa da olur mu denmek istenmiútir. Bir belirsizlik vardÕr. Bu hususta, deneme süresine iliúkin özel hüküm getirmek bizce
yerinde olmamÕútÕr14.
TBK 455. maddede ise, komisyon düzenlenmiútir15. 456. madde pazarlama faaliyetinin engellenmesi baúlÕ÷ÕnÕ taúÕmaktadÕr. Bu düzenleme son
derece karmaúÕk, øú Kanunu ile ba÷daúmayan bir hükümdür.16. 457. madde
14

15

16

øúveren, pazarlamacÕya sadece belirli bir miktardan veya bu miktarla birlikte komisyondan oluúan bir ücret ödemekle yükümlüdür. Ücretin tamamÕnÕn veya önemli kÕsmÕnÕn
komisyondan oluúaca÷Õna iliúkin yazÕlÕ anlaúma, kararlaútÕrÕlan komisyonun, pazarlamacÕnÕn faaliyetinin uygun karúÕlÕ÷ÕnÕ oluúturmasÕ koúuluyla geçerlidir. Deneme süresi için
ödenecek ücret, serbestçe kararlaútÕrÕlabilir. Ancak, deneme süresi iki ayÕ geçemez. (BK
m.454)
PazarlamacÕ, belirli bir pazarlama alanÕ veya belirli bir müúteri çevresinde faaliyette
bulunma yetkisi sadece kendisine verilmiúse, kendisinin veya iúverenin bu alan veya
çevrede yaptÕ÷Õ bütün iúlerde kararlaútÕrÕlmÕú ya da alÕúÕlmÕú olan komisyonun ödenmesini isteyebilir. Belirli bir pazarlama alanÕ veya belirli müúteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi pazarlamacÕyla birlikte baúkalarÕna da verilmiúse pazarlamacÕya, sadece
kendisinin aracÕlÕk etti÷i veya bizzat yaptÕ÷Õ iúler için komisyon ödenir. Komisyonun
muaccel olmasÕ anÕnda, yapÕlan iúin de÷eri henüz kesin olarak belirlenemiyorsa komisyon, önce alÕúÕlmÕú olan en az de÷eri üzerinden, geri kalanÕ ise, en geç iúin yerine getirilmesinde ödenir (BK m.455)
PazarlamacÕnÕn pazarlama iúlerini yürütmesi, kendi kusuru olmaksÕzÕn imkânsÕz hâle
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“Harcamalar” baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyor17. Burada, pazarlamacÕnÕn masraflarÕnÕn komisyona veya ücrete dahil edilmesine iliúkin anlaúmalarÕn hükümsüz olaca÷Õ
belirtilmiútir.
AçÕkçasÕ masraflarÕn, komisyona veya ücrete neden dahil edilemedi÷ini anlamak mümkün de÷ildir. Bu konuda Fransa örne÷ine baktÕ÷ÕmÕzda,böyle bir yasaklama olmadÕ÷Õ gibi, uygulamada masraflarÕn komisyona
veya ücrete dahil edildi÷ini görürüz.. Hatta belirsizlik olmasÕ halinde YargÕtay %30 ölçütünü getirmiú (bunu yaygÕn uygulamadan esinlenmiú), masraf
komisyonun %30’udur demiútir18. Bu nedenle düzenlemenin isabetsiz oldu÷unu düúünüyoruz. Zira, anlaúma varsa, sözleúme serbestisini engellemek
için haklÕ bir neden olmasa gerekir.
TBK 458. maddede pazarlamacÕnÕn hapis hakkÕ düzenlenmiútir19. 459
maddede ise özel fesih süreleri ve hükümleri bulunmaktadÕr. Bu düzenlemelerin øú Kanunu ile ba÷daútÕ÷Õ söylenemez. Bu hususta özel hüküm getirmenin de anlamlÕ olmadÕ÷ÕnÕ düúünüyoruz.
Burada bir noktanÕn altÕnÕ tekrar çizmek istiyoruz. øú hukuku açÕsÕndan
øsviçre hukuku referans olarak almak için hem iyi bir hukuk de÷il, hem de
karmaúÕk bir hukuktur. ùu hususun da altÕnÕ çizelim ki, bizce kanun maddesinin basit ve anlaúÕlÕr olmasÕ gerekir. Bir úeyi çok karmaúÕk hâle getirmenin
bir anlamÕ yoktur.
Evde hizmet sözleúmesiyle ilgili olarak da úunu söyleyebiliriz: KanÕmÕzca bu müessesenin düzenlenmesini 2011’de tartÕúmamamÕz gerekirdi.

17

18
19

gelir ve sözleúme veya kanun gere÷i bu hâlde bile kendisine ücret ödenmesi gerekirse
ücret, sabit ücrete ve komisyonun kaybÕ sebebiyle ödenebilecek uygun tazminata göre
belirlenir. Ancak komisyon, ücretin beúte birinden az ise, komisyon kaybÕ sebebiyle
tazminat ödenmeyece÷i yazÕlÕ olarak kararlaútÕrÕlabilir. PazarlamacÕ, pazarlama iúlerini
kendi kusuru olmaksÕzÕn yürütme imkânÕnÕ bulamamasÕna karúÕn ücretinin tamamÕnÕ
almÕúsa, iúverenin istemi üzerine, kendisinin yapabilece÷i ve kendisinden beklenebilecek iúleri onun iúletmesinde yapmakla yükümlüdür (BK m.456)
PazarlamacÕ, aynÕ zamanda birden fazla iúveren hesabÕna faaliyette bulunuyorsa, aksi
yazÕlÕ úekilde kararlaútÕrÕlmadÕkça, her iúveren, pazarlamacÕnÕn harcamalarÕna eúit olarak
katÕlmakla yükümlüdür. HarcamalarÕn tamamen veya kÕsmen sabit ücrete veya komisyona dâhil edilmesine iliúkin anlaúmalar kesin olarak hükümsüzdür (BK m.457)
Cesaro, Voyageurs, Représentants et Placiers, Juris Classeur, Travail Traité, Date du
fraicheur: 06 déc. 2003, 28.
PazarlamacÕlÕk iliúkisinden do÷an muaccel alacaklar ile iúverenin ödeme güçsüzlü÷üne
düúmesi durumunda, henüz muaccel olmayan alacaklarÕn güvence altÕna alÕnmasÕ için
pazarlamacÕ, taúÕnÕrlar, kÕymetli evrak ve tahsil yetkisine dayanarak müúterilerden almÕú
oldu÷u paralar üzerinde hapis hakkÕna sahiptir. PazarlamacÕ, araç ve taúÕma belgelerini,
fiyat tarifelerini, müúterilerle ilgili kayÕtlar ile di÷er belgeleri alÕkoyamaz (BK m.458).
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2011’de tartÕúmamÕz gereken, tele-çalÕúmadÕr. Kanunla ilgili ise genel olarak
úunu söyleyebiliriz: bu kiúileri hizmet sözleúmesi kapsamÕna almak, bunlarÕ
iúçi olarak koruma düúüncesi bir tercih, kanun koyucunun tercihidir. Sonuç
olarak, Borçlar Kanunuyla ilgili düzenlemelere baktÕ÷ÕmÕzda, iú hukukçularÕnÕn bu alanda katÕlÕm eksikli÷i çok net bir biçimde ortaya çÕkÕyor; özellikle
de÷indi÷imiz pazarlamacÕlÕk ve evde hizmet sözleúmelerinde bu eksiklik
çok bariz biçimde görünüyor.
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TARTIùMA
OTURUM BAùKANI- SayÕn misafirler TøSK’in düzenlenmiú oldu÷u
bu seminerin son bölümüne gelmiú bulunuyoruz.
Davetiyelerimizde her ne kadar “soru-cevap bölümü” diyorsa da, biz
varsa sorularÕnÕzÕ, tebli÷ mahiyetinde olmaksÕzÕn yorumlarÕnÕzÕ alaca÷Õz ve
hocalarÕmÕzdan cevaplandÕrÕlmasÕnÕ rica edece÷iz. Ondan sonra da, bizim
örf ve âdetlerimizde, “gelmesi misafirden, göndermesi ev sahibinden” derler, lütfederse Yönetim Kurulu BaúkanÕmÕz SayÕn Tu÷rul Kudatgobilik’i bir
kapanÕú konuúmasÕ yapmasÕ ve bizleri yolcu etmesi için kürsüye arz edece÷iz.
Varsa önce sorularÕnÕzÕ alalÕm lütfen. El kaldÕrmak suretiyle kendinizi
belirlerseniz mikrofon size gelecektir. Yine önceden oldu÷u gibi lütfen isminizi, soyadÕnÕzÕ ve temsil etti÷iniz kurumu belirttikten sonra sorunuzu
yöneltebilirsiniz. Teúekkür ederiz.
Buyurun Cengiz Bey.
CENGøZ DELøBAù (TøSK DanÕúmanÕ) - De÷erli sunumlarÕ için hocalarÕma çok teúekkür ediyorum.
Evet, ibra ölü, artÕk bundan sonra mümkün de÷il ama, “ölü” demekle
de bitmiyor, o müessesenin bir úekilde iúlemesi lazÕm.
Hocam malumunuz, ibrayla ilgili düzenlemeden önce, Borçlar Kanunu TasarÕsÕnÕn 15’inci maddesinin son fÕkrasÕnda açÕ÷a imza hükmüne iliúkin, açÕ÷a atÕlan imzanÕn bulundu÷u kâ÷ÕdÕn veya belgenin daha sonra senet
hâlinde düzenlenmesi hâlinde, buradaki hükümlerin imza atanÕn iradesine
uygun oldu÷u, e÷er aksini savunuyorsa, aksini kendisinin ispat etmesi gerekti÷ine iliúkin bir düzenleme vardÕ, Adalet Komisyonunda çÕkartÕldÕ; bu,
belki de ibralardaki bakÕú açÕsÕnÕ da gösteriyor. øbrayla ilgili hep ne söyleniyordu; “kötüye kullanÕlÕyor, boú kâ÷Õda imza alÕnÕyor, iúe girdi÷inde imza
alÕnÕyor.” Bence kanun koyucu veya hazÕrlayanlar bu úekilde gördüler ve
oraya iliúkin düzenlemeyi, -ki bu sadece hizmet iliúkisindeki ibra de÷il, di÷er birçok konuda da o açÕ÷a imza konusu vardÕ- o müesseseyi tamamen
kaldÕrmÕú oldular. øbraya iliúkin 420’nci maddedeki düzenlemenin hayata
geçmesi mümkün de÷il, çünkü, haklÕsÕnÕz, 1 ay sonra kimseyi bulamazsÕnÕz,
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bulsanÕz bile çok farklÕ düúünecektir, birileri akÕl verecektir, birileri önüne
geçecektir. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. “YargÕya gitsin, yargÕda ispatlasÕn” demek kolay de÷il. øúverenler açÕsÕndan, sürekli bununla u÷raúmak,
yargÕya gitmek yÕpratÕcÕ oluyor. Yüzlerce iúçinin çalÕútÕ÷Õ bir iúletmeyi düúünün, bu çok zor. Da÷ baúÕndaki madendeki bir hizmet iliúkisinin sona erdi÷ini düúünün, bankaya yatÕrÕlmasÕ gerekir; maddi olarak mümkün de÷il.
Buna ne yapÕlabilir, nasÕl düzenleme yapÕlÕr, øú Kanununda mÕ bir düzenleme yapmak gerekir, bu konudaki görüúünüzü almak istiyorum.
Sözleúmenin devri konusu, malumunuz, mevzuatÕmÕza yeni giren bir
úey. øú Kanunumuzda hiçbir zaman sözleúmenin devrine iliúkin bir hüküm
olmadÕ; iúletmelerin devri vardÕ, ödünç iú iliúkisinde de geçici devir vardÕ,
sürekli devir yoktu, ama úimdi sürekli bir devir geliyor.
øú Kanununun hazÕrlanma sürecini hatÕrlarsanÕz, geçici iú iliúkisi aslÕnda ödünç iú iliúkisiydi ve mesleki olarak faaliyeti düzenliyordu; maalesef o
çÕkmadÕ, bir türlü de çÕkamÕyor ama, o, Türk sanayisinin üretiminde çok
ihtiyacÕ olan bir düzenleme. Onunla birlikte bu sözleúmenin devrini de÷erlendirebilir misiniz, oraya bir sÕkÕntÕ getirebilir mi acaba? Borçlar Kanununda böyle bir hüküm var, bu madde, sözleúmeler ödünç iú iliúkisinde de sürekli devredilir gibi bir kötüye kullanmaya neden olabilir mi?
Bir de her iki hocama bir soru sormak istiyorum. Hep øsviçre hukukuborçlar hukukundan bahsediyoruz. Malumunuz oldu÷u üzere øsviçre’de iú
hukuku yok, øú kanunu yok, Borçlar Kanunu var ve biz øsviçre’den onu alÕp
Borçlar Kanununa monte ediyoruz. AslÕnda, sabahki konuúmalarÕmÕza dönecek olursak, evet, øsviçre Borçlar Kanunu, øú Kanunu içindekini alÕp ikinci bir øú Kanunu olarak uygulamaya koyduk. Bu ne kadar do÷ru, bu, zaman
içerisinde nasÕl olumsuzluklara sebebiyet verecek?
Kendilerine tekrar teúekkür edip saygÕlar sunuyorum.
OTURUM BAùKANI - Teúekkür ederiz Cengiz Bey.
Baúka sorusu olan var mÕ?
Buyurun Hakan Bey.
HAKAN YILDIRIMOöLU (Koç Holding) - SunumlarÕ için her iki
hocama da teúekkür ediyorum.
Sabahtan Gülsevil Hocam sunumu esnasÕnda de÷inmiúti; malum, rekabet yasa÷Õyla ilgili konularda aykÕrÕ bir davranÕú bir ceza koúuluna ba÷lanabiliyor ve aykÕrÕ davranan kiúi de öngörülen cezayÕ, miktarÕ ödeyerek bu
borçtan kurtulabiliyor. Uygulamada biz genellikle, rekabet yasa÷Õ sözleúmelerini iú sözleúmelerinden ayrÕ düzenlemiyoruz, mevcut hizmet sözleúmesi- 184 -

nin, iú sözleúmesinin içinde rekabete iliúkin de bir hüküm konuyor ve iúçinin
rekabet yasa÷Õna aykÕrÕ davranmasÕ durumunda orada da bir cezai úart öngörüyoruz. Yeni Borçlar Kanunu bir taraftan buna izin verirken, 420’nci madde, “hizmet sözleúmelerinde sadece iúçi aleyhine konulan ceza koúulu geçersizdir” diyor. Malumunuz, rekabet yasa÷Õ, mahiyeti itibarÕyla zaten tek
taraflÕ bir ceza öngörülebilir, yani iúverenin aleyhine bir ceza öngörülmesi
mümkün de÷il. DolayÕsÕyla, bu iki madde hükmünü birlikte de÷erlendirdi÷inizde, mevcut ya da bundan sonraki iú sözleúmelerindeki bu cezai úartlarÕn, tabii ister istemez hepsi tek taraflÕ- durumu hukuken nasÕldÕr?
Teúekkür ederim.
OTURUM BAùKANI - Teúekkür ederiz.
Baúka soru var mÕ?.. O zaman benim de iki küçük sorum var.
SayÕn Gülsevil Hoca tebli÷ini sunarken, iúçinin ölümü hâlinde eú ve
çocuklara ödenecek 1 veya 2 aylÕk ücret tutarÕndan bahsettiler. Buradaki
ücret acaba bizim øú YasasÕnda oldu÷u gibi çÕplak ücret midir giydirilmiú
ücret midir, bunun bir açÕklÕ÷a kavuúturulmasÕ veya en azÕndan bu konuda
kendi görüúlerini lütfederlerse seviniriz.
Ben ùiúecam’da endüstriyel iliúkilerden sorumlu yöneticiyim. KuruluúlarÕmÕzda insan kaynaklarÕnda çalÕúan yönetici ve di÷er arkadaúlarÕmÕz,
ibraname imzalatma esastÕr, zaman zaman iúten ayrÕlanlar imzalamak istemiyorlar, ibraname imzalamazsa parasÕnÕ ödemeyelim mi, ne yapalÕm filan
diye pani÷e kapÕlÕyorlar. Ben uzun yÕllardÕr kendilerine, aslÕnda bugünkü
hukuki ve fiili durum dikkate alÕndÕ÷Õnda ibranamenin hiçbir fonksiyonunun
olmadÕ÷Õ, fuzuli bir kâ÷Õt israfÕndan ileri gitmedi÷i ve de hatta iliúkileri daha
da zedeledi÷i yönünde düúünce ve kanaatimi söyleyerek, imzalamak istemiyorlarsa sakÕn Õsrar etmeyin, “imzadan imtina etmiútir” diye úahide falan
gerek yok diyorum. Gene kendi düúünce ve kanaatime göre (belki atladÕ÷Õm,
yanÕldÕ÷Õm nokta olabilir diye bu çekinceyi koyuyorum) úunun için gerek
yok diyorum:
Bir kere, ibraname zaten iú hukukunda düzenlenmemiúti ama, pratikte
uygulanÕyordu. YargÕtay’Õn nihai görüúüne geldi÷imizde de, -çeúitli zamanlarda görüúleri de÷iúiyor- ibraname aslÕnda, üzerinde rakam varsa makbuz
niteli÷inden öteye gitmeyen bir belge mahiyetindeydi, üzerine rakam koymadÕ÷ÕnÕz zaman da, iúçinin hak etmiú oldu÷u alacaklarÕnÕ karúÕlÕksÕz olarak
ibra etmesini kabul etmiyordu, dolayÕsÕyla, siz ibraname ibraz etti÷inizde de,
ibranamede yer alan haklarÕ (fazla mesai, hafta tatili, genel tatil, bayram
filan) ödedi÷ini belgeliyordu. ùimdi bir yanda, belgeleyeceksiniz, bir yanda
zaman aúÕmÕ süreleri var. Zaten, 5 yÕldan geriye do÷ru olan hakkÕnÕzÕ talep
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etti÷inizde, zaman aúÕmÕ definde bulundu÷unuzda, yargÕnÕn, onlarÕn da
ödenmemesi konusunda, zaman aúÕmÕna u÷radÕ÷Õ konusunda tereddütsüz
kararlarÕ var. Zaten ödedi÷inizi belgelemeniz gerekiyor, ödedi÷inizi belgeleyemedi÷iniz zaman ibraname geçersiz sayÕlÕyor. BunlarÕn ikisini bir araya
getirdi÷imizde, ibranamenin bir hukuki yararlÕlÕ÷Õ, fonksiyonu olmadÕ÷Õ
sonucuna varÕyordum bugüne kadar ve arkadaúlarÕma böyle söylüyordum.
Borçlar Kanunundaki bu yeni düzenlemeden sonra da bu kanaatimde bir
de÷iúiklik olmadÕ. Onun için Hocama úu soruyu yöneltece÷im: Bunun, bu
söylenenlerin dÕúÕnda bir hukuki yararÕ varsa, bunu bilirsek, o zaman ibraname uygulamasÕnÕ devam ettirelim, yoksa, en azÕndan ben kendi kurumumda, ibraname uygulamasÕnÕn zorunlu olmadÕ÷ÕnÕ, uygulanmadÕ÷Õ takdirde çalÕúanla herhangi bir sorun, problem yaratÕlmamasÕ gerekti÷ini söyleyemeye devam edece÷im.
Yine HocamÕz, úirketler toplulu÷unda görev yapan çalÕúanÕn bir kuruluútan di÷er kuruluúa naklinde muvafakatinin olmasÕ gerekti÷ini söyledi.
ùirketler toplulu÷unda görev yapanlarÕn iú sözleúmelerine biz de, topluluk
úirketlerine nakledildi÷inde, bu görevi kabul edece÷ine dair hüküm koyuyoruz. Burada gene bir çekince koyarak, bu nakil hakkÕnÕn kötüye kullanÕlmamasÕ úartÕyla, sözleúmeye konan bu hükümlerin mutlak geçerli olmasÕnÕ,
yani nakil veya devir sÕrasÕnda bir daha artÕk muvafakat aranmamasÕ gerekti÷ini düúünüyorum. Bu úirketler toplulu÷u aslÕnda bir yerde tek bir úirket,
ama o úirket içinde kurulmuú yavru úirketler var. Genellikle insan kaynaklarÕ
ana úirketten yönetiliyor; burada kariyer planlamalar, rotasyonlar, yeni yatÕrÕmlar, tevsi yatÕrÕmlar yapÕlÕyor ve bunu topluluk insan kaynaklarÕnÕzÕn
bütününü dikkate alarak planlÕyorsunuz programlÕyorsunuz. HakkÕn kötüye
kullanÕlmasÕ hâlini ayrÕk tutuyorum, o tabii ki ayrÕ bir hukuki tartÕúma, karar
konusudur. Bu úartla iúe girmiú olan insanlarÕn iú sözleúmelerinin topluluk
úirketlerinden birinden birine devrine veyahut da nakline baúta rÕza göstermiúse artÕk sonradan tekrar muvafakatinin aranmamasÕnÕn do÷ru oldu÷una
inanÕyorum. Biraz önce söyledi÷im gerekçelere ilave baúka gerekçeler de
sÕralanabilir.
HocalarÕmÕzÕn bugünkü sunuúlarÕndan sonra úöyle bir kanaat oluútu:
Borçlar Kanunu içinde øú Kanununa tabi olmayanlara iliúkin bu çalÕúma
úartlarÕnÕn düzenlenmesi acaba do÷ru muydu? ùunun için söylüyorum: BunlarÕn bir øú YasasÕ, hatta belki bir ÇalÕúma YasasÕ, øú HayatÕ YasasÕ adÕ altÕnda, bugünkü øú Kanununa tabi olanlar-olmayanlar için, gene aynÕ kanun
içinde ayrÕ bir bölümde düzenlenmesi, artÕ, gene ayrÕ bölüm hakkÕnda Sendikalar Kanunundaki hükümlerin düzenlenmesi, artÕ, toplu sözleúme, grev
ve lokavt, yani çalÕúma hayatÕnÕn tümünü tek bir çatÕ altÕnda toplayan bir
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yasal düzenleme, bu köklü yasa de÷iúiklikleri yapÕlÕrken ele alÕnsaydÕ daha
iyi olurdu kanaatindeyim.
Biraz önce HocamÕzÕn tebli÷i sÕrasÕnda 457’nci maddenin son fÕkrasÕyla ilgili olarak bir jeton düútü. “HarcamalarÕn tamamen veya kÕsmen sabit
ücrete veya komisyona dahil edilmesine iliúkin anlaúmalar kesin olarak hükümsüzdür.” Kesin olmayan hükümsüzlük nasÕl oluyor acaba? Ben bugüne
kadar pek úey yapmadÕm; düúündüm, hatÕrlamÕyorum. Yasa bir úeye hükümsüz diyorsa hükümsüzdür. Az hükümsüz, çok hükümsüz, kesin hükümsüz
gibi mefhum ortaya çÕkÕyor gibi geliyor. YanlÕú mÕ düúünüyorum bilmiyorum.
Hocam yorumlarÕm ve sorularÕm bundan ibaretti.
Teúekkür ederim.
Gülsevil Hocam önce sizden rica edelim.
PROF. DR. GÜLSEVøL ALPAGUT- En tartÕúmalÕ konulardan biri
ibraname. Cengiz Beyin ibranameyle ilgili eleútirilerine katÕlÕyorum. Ancak
úöyle bir sorun var: Gerçekten ibranamelerin kötüye kullanÕldÕ÷Õ da açÕk.
2008 yÕlÕnda østanbul Barosuyla Galatasaray Üniversitesinin birlikte düzenledi÷i seminerde ben konuúmacÕydÕm, ne olabilir ne olamaz diye yine ibraname konusunu tartÕútÕk. O zamanki YargÕtay BaúkanÕ dedi ki, “ben bu iúte
40 yÕldÕr çalÕúÕyorum, bunu bir türlü hâlledemedik.” Bunu hâlletmek de gerçekten çok güç. Getirilen düzenlemeyle sorunlara herhangi bir úekilde cevap
bulunacak mÕ? O da mümkün de÷il.
Önemli bir farklÕlÕk var. ùu anki uygulamada, e÷er haklar tek tek sayÕlÕyorsa ve rakam belirtilmiyorsa ibranameyi geçerli sayÕyorduk ve tekrar
dosyanÕn içine girip ödenmiú mi ödenmemiú mi tartÕúmasÕna girmiyorduk,
me÷erki çeliúki olmasÕn. Bazen çeliúkili ibranameler oldu÷u zaman veya
sözleúme devam ederken alÕnan ibranamelerde, bu gibi durumlarda ayrÕca
inceleme yapÕlmasÕ geçerliydi. Ancak, iúverenler de YargÕtay’Õn kararlarÕna
göre kendilerine bir konum alÕyorlar. “Fazla çalÕúma ücrete dahildir” dedi÷imiz zaman, YargÕtay da bunu kabul edince, bütün iúverenler bordroda
aylara bölerek, az bir fazla çalÕúma ücreti yansÕtÕyor, ondan sonra da imzayÕ
alÕyor ve bu geçerli oldu÷u için, iúçinin tekrar bir talepte bulunmasÕ hakkÕ
söz konusu olmuyor. DolayÕsÕyla, bu getirilen düzenlemeler hep kötü niyetli
uygulamalarÕn sonucunda. Kimin baúÕ yanÕyor? øyi niyetli iúverenin baúÕ
yanÕyor. DolayÕsÕyla, bu uyuúmazlÕklarÕ da fazlasÕyla yaúayaca÷Õz diye düúünüyorum.
øbraname almanÕn hâlen hukuki yararÕ var diye düúünüyorum, çünkü
sonuçta bir imzalÕ belge almÕú oluyoruz; imzalÕyorsa ne âlâ. 1 ay sonra zaten
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hiçbir iúçinin gelip de imzalayaca÷ÕnÕ düúünüyorum, bu bir hayal olacaktÕr.
øú sözleúmesinin devri konusunda soru yönelttiniz. øú sözleúmesinin
devri, mesleki anlamda geçici iú iliúkisi. Yasada geçici iú iliúkisi düzenlenmiú; ancak, bürolar aracÕ÷Õyla çalÕúma veya mesleki anlamda geçici iú iliúkisi bizim sistemde úu an için yasal bir çalÕúma yöntemi de÷il (uygulamada
var.) YargÕtay’Õn kararlarÕna da rastlÕyoruz. Bordro úirketi denilen veya özel
istihdam bürolarÕnÕn üzerinde görünüp de esasen çeúitli iúverenler yanÕnda
çalÕúan kiúiler daha sonra dava açtÕklarÕnda bunlar geçersiz sayÕlÕyor ve iú
iliúkisinin iúverenle iúçi arasÕnda kuruldu÷u, dolayÕsÕyla aradaki bordro úirketinin herhangi bir hukuki sorumlulu÷unun bulunmadÕ÷Õ yönünde YargÕtay
kararlar vermekte.
“Mesleki anlamda geçici iú iliúkisi Türk hukukuna gelmeli mi gelmemeli mi” sorusu tabii ki tartÕúÕlabilir. Avrupa Birli÷i’nin 2008 tarihli yönergesi var; orada birtakÕm güvenceler getirildi. ùunu söylüyor: “Üye devletler,
kamu düzenine iliúkin olmadÕkça bu konuda herhangi bir sÕnÕrlama getiremezler, artÕk bu iúin önü açÕlmalÕ”; Avrupa Birli÷i’nin bakÕúÕ açÕsÕ bu. DolayÕsÕyla, bir gözden geçirme sürecinde Türkiye’de de, istihdamÕn önünün
açÕlmasÕ yönünde belki bu tip baskÕlar olacaktÕr, zaman içerisinde de yasal
bir çalÕúma türü hâline gelecektir diye düúünüyorum.
Geçici iú iliúkisi-iú sözleúmesinin devri ba÷lantÕsÕnda, burada artÕk iú
sözleúmesinin devrinden ziyade, bu tip yasa dÕúÕ çalÕúmanÕn, baútan itibaren
o iúverenin iúçisi sayÕlma sonucunu getirdi÷ini görüyoruz. DolayÕsÕyla, artÕk
devir de yok. Kim kârlÕ çÕkÕyor? Aradaki istihdam kurumu kârlÕ çÕkÕyor;
sorumlulu÷u da yok, aradan sÕyrÕlÕyor.
Türkiye’de, øsviçre Borçlar Kanunundan hükümleri getirdik. EsasÕnda
øsviçre’de iú hukuku geliúmiú de÷il, øsviçre’de ayrÕ bir øú Kanunu yok; bu
nedenle çok kapsamlÕ. Bunun getirilmesi do÷ru muydu? Belki esasÕnda yanlÕú olan bir úey yok, getirilebilir. Birincisi tercüme; her ne kadar tercüme
olmadÕ÷Õ iddia ediliyorsa da, kesinlikle birebir tercüme niteli÷inde. økincisi
de, di÷er øú kanunlarÕyla ba÷lantÕ ortaya konulmuyor. En büyük kaygÕmÕz;
YargÕtay’Õn veya mahkemelerin, “aa, Borçlar Kanunundaki bu hüküm çok
iúçi lehine, bunu biz uygulayalÕm, bu bir genel kanundur” endiúesiyle veya
kaygÕsÕyla hareket etmeleri. Size ölüm hâlindeki tazminattan da söz ettim.
Doktrinde de, iúçilerin hem kÕdem tazminatÕ, hem ölüm tazminatÕndan yararlanmasÕ gerekti÷i söyleniyor. Bu nedenle de, øú Kanununa tabi iú iliúkileri
bakÕmÕndan esasÕnda uygulayÕcÕlara boúluk kavramÕ hangi hâllerde uygulanacak, hangi hükümler ortaya konulacak, bunlarÕn ortaya konmasÕ gerekiyor.
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Tabii ki, øsviçre’den alÕn ama, onu alÕrken fazla çalÕúma kavramÕnÕ,
fazla çalÕúma karúÕlÕ÷ÕnÕn nasÕl ödenece÷ini ortaya koymuyorsunuz ama,
böyle bir hüküm getiriyorsunuz; yani ba÷lantÕlar da kesinlikle sa÷lanmÕú
de÷il.
SayÕn Erdem Özdemir de bahsetti; cezai úartÕn karúÕlÕklÕ olmasÕ ilkesi
YargÕtay kararlarÕnda, doktrinde kabul ediliyordu ve bunun da herhangi bir
tartÕúmasÕ artÕk pek kalmamÕútÕ. Bunun iki istisnasÕ vardÕ: Bunlardan biri
rekabet yasa÷Õ sözleúmesi. Rekabet yasa÷Õ sözleúmesine yasa zaten açÕkça
tek taraflÕ cezai úart konulmasÕna imkân veriyor. Uygulamada úunun da yapÕlmasÕ mümkün (yasada bundan da bahsediliyor): øúveren son senelerde
rekabet yasa÷Õ kaydÕ getiriyor ama, “rekabet olacak iúte 2 sene çalÕúma, ben
sana bunun karúÕlÕ÷Õnda úu kadar ücret ödeyece÷im” diyor. Bu mümkün.
Ama, bunu demeden de, e÷er bir korunmaya de÷er menfaati varsa, bu artÕk
tek taraflÕ bir cezai úart olarak kabul edilmez; zaten yasa açÕkça buna imkân
veriyor. økincisi de, e÷itim karúÕlÕ÷Õ cezai úart. øúçiye e÷itim verdiysem, bu
konuda da herhangi bir tereddüt yok, mevcut uygulamanÕn de÷iútirilmesini
gerektiren bir durum da yok. Bizim algÕlamamÕza göre, bu zaten bir cezai
úart gibi de de÷il. Ne yapÕyoruz? Ne kadar e÷itim verdin, somut olarak úu
kiúiye ne kadar harcadÕn, süre nedir, gerçekten mesleki kariyerinde bir geliúme meydana getirmiú mi? O iúçi için ne kadar harcama yaptÕysam ben
zaten onu geri isteyebiliyorum. Alman hukukunda bunu geri ödeme klozlarÕ
adÕ altÕnda inceliyorlar; tam bir cezai úart de÷il, çünkü cezai úartta cezanÕn
miktarÕ ve zarara u÷ramÕú olma olgusuna gerek yok. Ama burada nedir?
E÷itim yaptÕm, úu kadar yaptÕm, úurada yaptÕm; bunu ispat etmem gerekli.
DolayÕsÕyla, Borçlar Kanununun ilgili hükmünün de bu çerçevede yorumlanmasÕ gerekti÷ini, orada herhangi bir tereddüt yaúanmamasÕ gerekti÷ini
düúünüyorum.
Devir anÕnda rÕza:
SayÕn konu÷un düúüncesi esasÕnda benim de içimden geçen düúünce;
e÷er bir úirketler toplulu÷u varsa, bu topluluk içerisinde iúçinin bir úirketten
di÷erine nakline iliúkin rÕzanÕn önceden alÕnabilmesi geçerli olmalÕ. øú Kanununun 7’nci maddesi, geçici iú iliúkisi. Geçici iú iliúkisinde, -ki iúçiyi bir
baúka iúverene en fazla 18 ay süreyle nakledebiliyoruz- ne diyor? “Devir
anÕnda yazÕlÕ rÕzasÕnÕn alÕnmasÕ koúuluyla” diyor ve úirketler toplulu÷unu da
buna dahil ediyor. Böyle açÕk bir hüküm varken bunu uygulamamak kanÕmca mümkün görünmüyor. Dedi÷im gibi, olmasÕ gereken hukuk açÕsÕndan
dedi÷inize sonuna kadar katÕlÕyorum.
Erdem arkadaúÕm, -belki yeni bir tartÕúma açÕlabilir- mesela ikale sözleúmesinden söz etti, makul yarar úartÕnÕn benimsenmedi÷ini söyledi. Bun- 189 -

lar, YargÕtay’Õn zorunluluk hâllerinde buldu÷u geçici çözümler, palyatif çözümler. ùu var: “Niye sulh anlaúmasÕ yapmÕyoruz, øsviçre hukukunda sulh
anlaúmasÕ var” dedi. økaleden ne farkÕ var? Bizim amacÕmÕz nedir; iúçinin o
sözleúmeyi baskÕ altÕnda imzalayÕp imzalamadÕ÷Õ. Mahkeme önündeki sulhta baskÕ olmaz, ama onun dÕúÕnda, iúçiyi siz ofise veya insan kaynaklarÕna
ça÷ÕrÕp da bir sulh anlaúmasÕ imzalattÕrdÕ÷ÕnÕz zaman yine aynÕ korunmaya
de÷er menfaatte bir de÷iúiklik olmayacak. DolayÕsÕyla, iú hukukunda bizim
kaygÕmÕz hep úu: Kötü niyetli birtakÕm iúverenler var, bu kötü niyetli iúverenlere karúÕ biz oldukça katÕ düzenlemeler kabul etmeliyiz ki, kötü uygulamalarÕn önünü alalÕm.
øúçi için ihbar önelleri niçin azaltÕlmalÕ? Orada da iúverenin korunmaya de÷er menfaatini görmüú. Her zaman iúçinin çÕkÕp gitmesi ola÷an durum
de÷il, aksine uygun olan, ihbar önellerine uyulmasÕ. øhbar önelinde iúçininki
niçin daha uzun olmasÕn? Orada da yine, tipik, klasik ba÷ÕmlÕlÕk iliúkisinden, iúçinin daha zayÕf tarafÕ oluúturdu÷u düúüncesinden hareket ediyoruz.
øúçinin ölümü hâlinde ücret, Borçlar Kanununa tabi iúçiler için uygulanacak dedim; bu benim görüúüm. ÇÕplak mÕ, giydirilmiú mi? Bir açÕklÕk
olmadÕ÷Õna göre, çÕplak ücret olmasÕ gerekir diye düúünüyorum.
Benim diyeceklerim bu kadar.
Teúekkür ediyorum.
DOÇ. DR. ERDEM ÖZDEMøR- Ben de bütünlük içinde cevap vermeye çalÕúaca÷Õm, çünkü hem ibraname sorusu bana yöneltildi, hem de
Gülsevil Hocam, gördü÷üm kadarÕyla ikale ve sulh iliúkisini de bir soru olarak yöneltti.
Hakan Beyin sorusuna da bir katkÕda bulunmak istiyorum. Evet, rekabet yasa÷Õnda tek taraflÕ cezai úart var; tebli÷imde altÕnÕ çizmeyi unuttu÷umu fark ediyorum. øú hukukunda karúÕlÕklÕlÕk ilkesinden bahsettim. ArtÕk
edimlerin, sinallagmatik yapÕnÕn sözleúmenin bütününe yayÕldÕ÷ÕnÕ ve karúÕlÕklÕlÕk, yani sen bir yük getiriyorsan, onun karúÕlÕ÷Õnda bir úey vereceksin
felsefesinin sözleúmenin tüm hükümlerine yayÕldÕ÷ÕnÕ ifade ettim. BatÕ Avrupa’da bunun en somut, en canlÕ örne÷i rekabet yasa÷Õ sözleúmesidir. Bu
konuda iki yayÕnlanmÕú çalÕúmam var, ikisinde de belirttim; hemen hemen
tüm Avrupa devletlerinde yasal düzenlemeyle rekabet yasa÷ÕnÕn bedava
getirilemeyece÷i kabul edilmiútir. Sen iúçiye “2 sene dur bakalÕm, çalÕúma”
diyorsan, bunun karúÕlÕ÷Õnda da bir para vereceksin. Bu para nedir? Ücretini
vermeyeceksin, ücretinin 10’da 1’ini, 5’te 1’ini, 7’de 1’ini, -bazÕ ülkeler
oran getirmiú, bazÕ ülkeler serbest bÕrakmÕú- mutlaka bir karúÕlÕk ödenmesi
gerekiyor. Bir adÕm daha atayÕm; Fransa’da böyle bir düzenleme yoktu.
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2002 yÕlÕnda FransÕz YargÕtay’Õ, böyle bir düzenleme olmamasÕna ra÷men,
“rekabet yasa÷ÕnÕn mutlaka karúÕlÕklÕ olmasÕ gerekir” görüúünü ortaya attÕ.
Bu karar büyük bir yankÕ uyandÕrdÕ. Borçlar hukukçularÕ dediler ki, “böyle
bir úey olabilir mi?” øú hukukçularÕ da, “evet, olabilir” dediler. FransÕz YargÕtay’ÕnÕn görüúü yerleúik görüú, içtihat hâlini aldÕ. Hatta Fransa’da hâlâ bir
yasa yok ama, toplu sözleúmelerde rekabet yasa÷Õ konusunda karúÕlÕk öngörüyorlar. Hatta benim iddiam úu: Bir kanun 2011 yÕlÕnda rekabet yasa÷Õnda
karúÕlÕk öngörmüyorsa, o kanunun Anayasa’ya aykÕrÕ oldu÷unu, böyle bir
úey mümkün de÷il diye düúünüyorum açÕkçasÕ.
øbraname konusunda hem østanbul Barosunda bir seminer çalÕúmam
vardÕ (ba÷ÕmsÕz kitap olarak yayÕmlandÕ), hem de Doçentlik tezimde ibraname konusunu, iú hukukunda ispatla ilgili çalÕúmamda kapsamlÕ biçimde
inceledim.
øbraname konusunda gerçekten bir çözüme varmak kolay de÷il, biz
bulamÕyoruz bu çözümü; Gülsevil Hocam ifade etti, YargÕtay da bulamadÕ÷ÕnÕ söylüyor, BatÕlÕlar da bulamamÕúlar. Mesela bunu FransÕzlar çok tartÕútÕlar. Bir dönem úöyle bir úey getirdiler: øbra sözleúmesi yapÕyorsun, 3 ay
içinde iúçinin buna itiraz hakkÕ var. øúçi notere gidip de ben bunu kabul etmiyorum diye iúverene ihtarname gönderiyorsa hükümden düúüyor, ama iúçi
3 ay içinde pasif kalÕrsa, hareketsiz kalÕrsa bu ibraname geçerlilik kazanÕyor.
FransÕzlar baktÕlar bu madde de yürümüyor. AslÕnda bu getirilen, øsviçre’den model olarak alÕnan madde de biraz ondan esinlenmiú, yani úöyle bir
felsefesi var: øúçinin iúverene olan ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ belli bir süre sonra zayÕflar,
zayÕflayÕnca hür iradesini kullanÕr falan falan; ama bu da sa÷lÕklÕ bir düúünce de÷il. FransÕzlar bu kanunu da de÷iútirdiler ve artÕk sadece “Reçu pour
solde de tout compte” dedikleri úeyi sadece basit bir makbuz olarak yorumlamaya baúladÕlar. BatÕ’da bu iú bu úekilde çözümlenmedi; BatÕ’da sulh sözleúmesi önplana çÕktÕ.
Sulhun mantÕ÷Õ úu (HocamÕn sorusuna cevap olarak da onu verece÷im): øúçi ve iúveren arasÕnda alacaklar belirli de olabilir, belirsiz de olabilir.
Belirli olan; sözleúme feshedilmiútir, kÕdem tazminatÕ alaca÷Õ vardÕr, kÕdem
tazminatÕ X liradÕr. Bunun artÕk tartÕúÕlacak bir tarafÕ yok, bu parayÕ iúçiye
ödeyeceksin, nokta. Taraflar arasÕnda belirsiz alacaklar da olabilir; fazla
mesai mesela bunun tipik örne÷i. O kadar belirsiz ki, iúçi mahkemede iki
tane tanÕk buluyor, fazla mesai bir anda inanÕlmaz rakamlara ulaúÕyor. Biz
raporlarda ortalama yol bulmaya çalÕúÕyoruz, ama yine de son derece yüksek
fazla mesai iddialarÕyla karúÕ karúÕya kalÕyoruz. Ha, belirsiz bir alaca÷Õ, taraflar karúÕlÕklÕ fedakârlÕkta bulunmak suretiyle bir hukuki sonuca, bir barÕúçÕ sonuca yönlendirmeliler diye düúünüyorum. Bunun zaten çok tipik bir
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örne÷i iú kazalarÕna iliúkin ibranamelerde yaúanÕyordu. Ona ibraname diyorduk ama, bana göre sulh görünümünde bir hukuki iúlemdi. YargÕtay burada
açÕk oransÕzlÕk kriterini uyguluyordu. Yani, iúçi iú kazasÕna u÷radÕ, bir zarar
var ve diyelim ki iúveren de 50 bin liralÕk bir ödeme yapmÕú. øúçi dava açÕyor. Gerçek zarar ne kadar? 20 bin lira. AçÕk oransÕzlÕk var mÕ? Var. 30 bin
lirayÕ alÕr. Ama, gerçekte fark 5 bin liraysa, 7 bin liraysa, yüzde 10, yüzde
15, böyle bir farklÕlÕk varsa, ha, o zaman, sen bu parayÕ baútan aldÕn, artÕk
farkÕ isteyemezsin deniyordu; bana sorarsanÕz bu isabetli de bir yaklaúÕm
biçimiydi, önceden ödeyen iúvereni ödüllendiren, bunu teúvik eden de bir
düzenlemeydi. DolayÕsÕyla, Borçlar Kanununun ibranameye iliúkin “tazminat alacaklarÕna da uygulanÕr” ifadesine de hiç katÕlmadÕ÷ÕmÕ belirtmek istiyorum.
øbraname aslÕnda bence yanlÕú bir formülasyon, aynÕ ikalede oldu÷u
gibi. øú Güvencesi YasasÕnÕn devreye girmesiyle beraber sözleúmenin sona
ermesine iliúkin anlaúmalar gündeme geldi. Tebli÷imde de belirttim; ilk akla
gelen formül ibraydÕ. øbranÕn bu iúe çözüm olmayaca÷Õ zaten adÕndan belli;
bir alacaktan vazgeçmeye iliúkin hukuki iúlem. Bu olmaz, iúe iade davasÕ
hakkÕndan bu úekilde vazgeçmezsin. Zaten YargÕtay hemen silip attÕ onu.
økale, aslÕnda pasif, kullanÕlmayan bir kurumdu; klasik hocalarÕmÕzÕn kitabÕnda, mesela Nur Çelik HocamÕzÕn kitabÕnda, “taraflar anlaúarak sözleúmeyi feshedebilirler” diye yazardÕ. Güzel ama, bunun koúullarÕ nedir, o yazmazdÕ. O alÕndÕ ve bu iúe monte edilmeye çalÕúÕldÕ. Ama, ikale bambaúka
úeyler yarattÕ; bir kere, iúsizlik sigortasÕ sorununu, kÕdem tazminatÕnÕn vergilendirilmesi sorununu yarattÕ. Bir de, üstüne üstlük tuhaf bir úey. Fransa’da,
“yüzde kaç istifa var, yüzde kaç iúveren feshi var” diye bir istatistik yapmÕúlar, istifa oranÕ yüzde 10 civarÕnda, iúveren feshi yüzde 90’dan fazla.
økalelere istatistik olarak baktÕ÷ÕmÕzda, teklif kimden geliyor? øúverenden
geliyor. Bu teklif iúverenden geliyorsa, bunu anlaúmalÕ boúanmaya çevirmenin ne anlamÕ var? DolayÕsÕyla, aslÕnda bir anlaúma yok. Bence sözleúmeyi
fesheden gerçekte, arka planda iúveren. øúverenin sorunu, iú güvencesini
bloke edebilmek.
Bu úöyle formüle edilebilir (FransÕzlar bu úekilde formüle ediyorlar,
øsviçreliler de bunu yapÕyorlar): Sözleúmeyi iúveren fesheder, iúveren feshetti÷i için konu vergi açÕsÕndan netleúir. Gülsevil Hocam orada haklÕ; kronolojik olarak büyük bir zamanÕn geçmesi mi lazÕm? Ertesi gün oturabilirler; çünkü o da peúi sÕra de÷il mi, o da ikaleyle aynÕ süreçte olmuyor mu?
Evet, aynÕ süreçte oluyor. Ertesi gün iúçiyle otururlar, iúveren der ki, ben
senin sözleúmeni geçerli nedenle feshetti÷imi düúünüyorum ama, sen aksi
kanaatte olabilirsin, ortak bir noktada anlaúalÕm. Ha, bu noktada anlaúma
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yoluna gidebilirler, bunu bu úekilde formüle edebilirler. Sorun bence
formülasyonda, hukuki enstrümanlarÕ, hukuki formülleri do÷ru biçimde kullanmakta. økalenin do÷ru bir formül olmadÕ÷ÕnÕ düúünüyorum. Fransa’da bir
adÕm daha attÕlar ve ikaleyle ilgili özel düzenlemeler getirdiler, ekonomik
fesihlerde özel düzenlemeler getirdiler (iúsizlik sigortasÕndan yararlanma
gibi.) Öyle bir úey yapÕlÕrsa ikale kullanÕlabilir, ama mevcut hâliyle sÕkÕntÕlÕ
bir hukuki kurumdur diye düúünüyorum.
DolayÕsÕyla, ibraname kavramÕ Borçlar YasasÕnÕn yürürlü÷e girmesiyle beraber, evet, sadece basit bir makbuza dönüúecek. øsmiyle bile tutarlÕ
de÷il, çünkü ismi ibraname, günün sonunda altÕna baktÕ÷ÕnÕzda, makbuz;
böyle úey olmaz. Bunun yanÕnda, di÷er hukuki enstrümanlarÕn kullanÕlmasÕna da yargÕnÕn izin vermesi gerekti÷ini düúünüyorum. øúverenle iúçi arasÕnda
barÕúçÕ çözüm yollarÕnÕ tüketen bir anlayÕúÕ da desteklemedi÷imi ifade ediyorum.
Son söz olarak da úunu söyleyeyim (Gülsevil Hocama katÕlmadÕ÷Õm
bir nokta): Ben øsviçre hukukundan hiçbir úey alÕnmasÕna taraftar de÷ilim.
ArtÕk 2011 yÕlÕnda, bizim øsviçre’den alaca÷ÕmÕz de÷il, øsviçrelilerin gelip
de bizden ö÷renmesi gereken úeyler vardÕr diye düúünüyorum. Belki biraz
ukalalÕk ediyorum, özür dilerim.
Sözlerim de bu kadar. Teúekkür ederim.
OTURUM BAùKANI- Teúekkür ederiz Hocam.
Hocam úimdi siz söylerken bir yandan da düúünüyoruz. øbraname konusunda düúündü÷ümüzde, hukuken ihtilaflÕ bir konu olmasÕ lazÕm ve bu
ihtilaflÕ konu taraflar arasÕnda görüúülmeli, görüúme sonunda bir pazarlÕk
olmalÕ, pazarlÕk sonunda bir noktaya gelip anlaúma olmalÕ, o anlaúma noktasÕnda da sulh anlaúmasÕ imzalayÕp taraflar hatta karúÕlÕklÕ olarak birbirlerini,
talep, dava haklarÕndan feragat etmek suretiyle ibra etmeliler. øú hukukunda
durum böyle de÷il. øú hukukunda, geçmiúten bu yana gelen iliúki var, o iliúkiler içinde ödemeleri yapmÕúsÕnÕz, sonunda da artÕk akit sona erdi÷inde
iúçiye diyorsunuz ki, gel beni ibra et. Biraz önce sizin de söyledi÷iniz gibi,
bilindi÷i gibi, makbuzla ödeme, belgeyle ispat etme yükümlülü÷ü oldu÷una
göre, kanun koyucu úuna temiz temiz, “iú hukukunda ibra olmaz” deyip de
çÕksaydÕ, hiç bizi de böyle u÷raútÕrmasaydÕ, bunlarÕ bu kadar ihtilaflÕ hâle
getirmeseydi. Kanun koyucunun amacÕ, kanunlarÕn amacÕ, ihtilaf yaratmamak, varsa yaratÕlanlara çözüm üretmektir. Ama úimdi görüyoruz ki, bu
düzenlemeler yeni çözümler yaratÕyorlar; yani “kaú yaparken göz çÕkarma”
diye bir tabir vardÕr, onun gibi geliyor.
HocalarÕmÕzÕn baúka ilave edece÷i bir nokta yoksa, biraz önce, gelmek
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misafirden, göndermekten ev sahibinden dedik ama, onu biraz daha düzelterek, davet sahibini, lütfederlerse son sözlerini almak ve bizleri u÷urlamak
üzere kürsüye davet ediyoruz.
TUöRUL KUDATGOBøLøK- Önce úu tespitimi yapmalÕyÕm: TøSK
olarak öyle bir zamanlamayla yeni Ticaret YasasÕnÕ ve Borçlar YasasÕnÕ ele
almÕúÕz ve o kadar coúkulu ve bilgili bilim adamlarÕnÕ buraya davet etmiúiz
ki, sizin de benimle paylaútÕ÷ÕnÕza emin oldu÷um bir coúkuyu yaúadÕk. DolayÕsÕyla, Profesör Alpagut’a ve Erdem kardeúime çok teúekkür ediyorum.
ùunu gördüm: Türk Ticaret YasasÕ 57 sene, Borçlar YasasÕ 85 sene
evvel çatÕlmÕú, yapÕlmÕú, bu kadar sene ülkeme hizmet etmiú. Bugün yeni bir
yasaya kavuúmanÕn sÕkÕntÕsÕnÕ, yeni yasayla çalÕúma hayatÕnÕn mecz edilmesi meselesini konuúuyoruz.
Özdemir’in söyledi÷i hakikaten do÷ru; bunu øsviçre’den mi almalÕydÕk, yoksa baúka dinamik bir sanayi ülkesinin yapÕsÕnÕ Türkiye’ye mi tercüme edip adapte etseydik? En do÷rusu da tabii, medeni hukukçularla, borçlar
hukukçularÕyla iú hukukçularÕnÕ birlikte çalÕútÕrsaydÕk. Türkiye olarak bu
eksi÷imizi, birkaç defa gördü÷üm gibi, burada da görüyorum.
Burada yaptÕ÷ÕnÕz, suallere verdi÷iniz cevap dahil her husus, yarÕn sabahtan baúlayarak deúifre edilecek, bir kitap hâline getirilecek ve her iki
komisyona gönderildi÷i gibi, yüce Meclisin 550 milletvekiline gönderilecek,
bütün üniversitelere gönderilecek, kanaat önderlerine gönderilecek. Zannetmeyin yalnÕz buradaki 300-400 kiúi sizi dinledi ve bu iú burada kaldÕ, bu
iúin peúini bÕraktÕk, bunu asla zannetmeyin; tam takipçisi olaca÷Õz. økincisi;
bu kanunlarÕn arkasÕnda, ikincil mevzuat olarak ortaya çÕkacak 25 yönetmelik vesaire gibi çalÕúma var, bu konuda da iúin takipçisi olaca÷Õz ve bunu da
yapaca÷Õz.
Efendim her úey bir defada bitseydi, beraber çalÕúsaydÕnÕz, siz iú hukukçularÕyla medeni hukukçular çok güzel bir âlem içinde buluúsaydÕnÕz da
bu olaylar güllük gülistanlÕk bitseydi daha mÕ iyi olurdu? Evet, daha iyi
olurdu. Bir úey daha söyleyeyim. øú hukuku ve çalÕúma hukuku öyle dinamikler, yaúÕyor ki, bugün gelen kanun, bizim bugün yapmakta oldu÷umuz
iúleri ihata etmiyor, taúÕmÕyor. BakÕn, açÕk söyleyeyim, biz bugün artÕk teknik iúçi çalÕútÕrma konusunda meslek standartlarÕnÕ yapÕyoruz. Bugün 100150 civarÕnda meslek standardÕnÕ bitirdik ve artÕk mesleksiz iúçilerimizin
meslekleri var. Birinci sÕnÕf kaportacÕnÕn ne oldu÷unu Avrupa tarifindeki
gibi yaptÕk ve bunlar Resmi Gazetede yayÕmlandÕ, yürürlü÷e girdi. Bu sene
sonuna kadar meslek standartlarÕnÕ 250 mesle÷e çÕkaraca÷Õz ve önümüzdeki
sene sonunda da 1000 küsur mesle÷in tarifini ve standardÕnÕ yapmÕú ve Tür- 194 -

kiye’yi artÕk, Avrupa çapÕnda insanlarÕ olan ve imzaladÕ÷ÕmÕz brövelerin 27
Avrupa ülkesinde geçerli oldu÷u bir meslek standardÕna getirmiú olaca÷Õz.
DolayÕsÕyla, yeni olayda Türk hukukunun da bu ileri, bu dinamik hususa
ayak uydurmasÕ gerekecek.
øki; atipik çalÕúmalar. Bugün Türkiye’deki en büyük kavgamÕz, kurulu
sanayi kapasitesini mümkün oldu÷u kadar yüzde 100’lere yakÕn biçimde
kullanabilme imkânÕdÕr. BakÕn, burada “ça÷rÕ üzerine çalÕúma” konuúulmadÕ. Cumartesi, pazar fabrika boú mu duracak? O kurulu kapasiteyi, milyarlar, dolarlar yatÕrdÕ÷ÕmÕz siyasi tezgâhlarÕ, bilgisayarlÕ dizayn yaptÕ÷ÕmÕz
úeyleri boú mu tutaca÷Õz? HayÕr. Burada yeni bir çalÕúma nevi, “atipik çalÕúmalar” diye bir husus var; maalesef bunun Borçlar YasasÕnda ismi dahi
geçmiyor. Sizin söyledi÷iniz yalnÕz pazarlamacÕlar ve evde çalÕúma. Bu da
geçti. Bu da keúke 20 sene evvel yapÕlmÕú olsaydÕ. Küçümsemiyorum ama,
yeterli de÷il; siz de aynÕ úeyi söylediniz.
DolayÕsÕyla, øú YasasÕ, çalÕúma hukuku tipik olarak yepyeni hususlara
açÕk ve maalesef kanun koyucuyla beraber sevk ve idare, Management, bunu baútan her gün yaratÕyor.
øbra konusu; Türkiye ibranameden vazgeçemez, sistem vazgeçemez,
bir yol bulacaktÕr. Ben inanÕyorum; burada oturan benim bütün de÷erli arkadaúlarÕm, yöneticilerim yarÕn sabahtan itibaren, kanun çÕksa da, 1 Temmuz
2012 olsa da yeni bazÕ enstrümanlarÕ geliútirecekler ve bize “ey MESS, ey
TøSK, bunu böyle yapÕn” diye ö÷reteceklerdir, çünkü bu dinamik bir sektör.
Bu seminerin yerine vardÕ÷ÕnÕ, gayesini elde etti÷ini görüyorum. Dün
ve bugün sabah konuúan iki de÷erli Komisyon BaúkanÕna úükran sunuyorum. Biri, Türk Ticaret YasasÕnda 700 oturum düzenlemiú, di÷eri Borçlar
YasasÕnda 430 oturum düzenlemiú. ÇalÕúmÕúlar, gönül vermiúler, akÕl vermiúler, tercüme etmiúler, örnek almÕúlar, bakmÕúlar ve bugün 1600 maddesi
Ticaret YasasÕnda, 700 küsur maddesi Borçlar YasasÕnda olmak üzere yepyeni ve önümüzdeki 50 senenin, 60 senenin, 70 senenin kanunlarÕnÕ ortaya
çÕkarmÕúlar. Bir kere, bu bilim heyetlerine úükran borcumuz var. Çok mühim iú yapmÕúlar. DolayÕsÕyla teúekkür ediyorum. Keúke di÷er kanunlar,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptÕ÷Õ kanunlarÕn altÕnda bu kadar büyük
ekspertiz olsaydÕ diye içimden geçiriyorum. Ama eksikler var; söylediniz.
Biraz evvel sizin yana yakÕla anlattÕ÷ÕnÕz eksiklikler ve uygunsuzluklar bu kitabÕmÕzda, yarÕnki kitabÕmÕzda tek tek yer alacak; hatta, olaylar size
de gönderilip bazÕ yerlerinin altÕnÕ çizmeniz dahi sizden istenebilecek. Niçin? Bunun takipçisi olmak için, bunu yapaca÷Õz.
ønanÕyorum ki, 1 Temmuz 2012’de özellikle çalÕúma hukuku açÕsÕn- 195 -

dan, -di÷er konular açÕsÕndan gayet tabii ben de iddialarÕna katÕlÕyorummükemmel, mükemmele yakÕn bir Ticaret Kanunumuz ve mükemmele yakÕn bir Borçlar Kanunumuz elimizde olacak.
Sizleri dinlerken eski günlerime döndüm. Ben, rahmetli Ferit HakkÕ
Saymen’in asistanÕ olacaktÕm. Üniversitenin 2’nci sÕnÕfÕnda iki seçimlik
hakkÕm vardÕ, ya deniz hukukunda doktora yapacaktÕm, ya iú hukukunda.
Bana çevrem dedi ki, “yahu, Türkiye’nin üç tarafÕ deniz, deniz ticareti çok
geliúecek, Türkiye deniz ülkesi olacak, sen bu YunanlÕlara bakma, biz onlardan ileri gidece÷iz, aman deniz hukukunu ö÷ren, Lloyds hukukunu ö÷ren,
úunu ö÷ren bunu ö÷ren.” Deniz ticaret hukuku biraz dikkatimi çekti, fakat
deniz hukuku hocam bana o gün biraz farklÕ geldi, be÷enemedim, fazla sevemedim; Ferit HakkÕ Hocaya da bayÕldÕm. O zaman 60 küsur yaúÕndaydÕ
ama, fevkâlade yakÕúÕklÕydÕ. Almanca ve øngilizceyi ana dili gibi konuúuyordu ve bütün dünya literatürünü biliyordu. Boyumca kitap yazmÕú bir Hoca. Dedim ki, ben olsam olsam iú hukukuna asistan olurum ve 2’nci sÕnÕfta
asistan olmaya talip oldum. Rahmetli babacÕ÷Õmla Ferit HakkÕ Bey Hukuk
Fakültesini aynÕ sÕralarda okumuúlardÕ. Babam elimden tutup götürdü, “Ferit
eti senin kemi÷i benim, al bu çocu÷u asistan yap, adam et” dedi. Üniversitede daha 2’nci sÕnÕfta seçimlik dersteyim. Ferit HakkÕ Bey bana “Almancan
nasÕl?” diye sordu. “ZayÕf” dedim. “Hemen Goethe’ye git Almanca ö÷renmeye baúla, seni asistan alaca÷Õm” dedi. Böyle baúladÕm. ArkasÕndan, maalesef 1960 ihtilalinde benim HocamÕ üniversiteden attÕlar (bu tabirimi affedin.) 167 profesörle beraber dünyanÕn en büyük bilim adamÕ, -benim inancÕma göre hâlâ büyük adam, onun kitaplarÕ hâlâ Türk iú hukukunun temelini
teúkil ediyor- Ferit HakkÕ Beyi de üniversiteden attÕlar; ben de üniversiteden
so÷udum ve benim HocayÕ üniversiteden atmÕúlarsa, benim burada iúim yok,
gidip kendime baúka bir iú bakayÕm dedim. Ama doktoraya da baúlamÕútÕm,
yarÕ yolu da geçmiútim, üç kitap imtihanlarÕna gelmiútim ki, Kemal
O÷uzman’Õn eline düútüm. Kemal O÷uzman Hoca beni büsbütün yo÷urmaya
çalÕútÕ. DÕúarÕdan çalÕúarak gitti÷im için biraz ezildim, biraz da asistan muamelesine tahammül edemedim. Ondan sonra, kendime baúka bir yol bulayÕm
dedim ve ilk iú olarak da, bugün BaúkanÕ oldu÷um Konfederasyona, profesör Münir Ekonomi’nin emrinde avukat olarak girdim. 38 sene sonra Allah
bana nasip etti, bu Teúkilata Baúkan oldum.
BakÕn, benim hayat hikâyemde Türkiye øúveren SendikalarÕ Konfederasyonu ve bu bilim insanlarÕ çok mühim bir rol oynadÕ. Gerek profesör Ferit HakkÕ Saymen’i, gerek profesör Kemal O÷uzman’Õ ve Allah baúÕmÕzdan
eksik etmesin, profesör Münir Ekonomi’yi ve sizleri, bilim insanlarÕ olarak
bu coúkunuzu, anlattÕ÷ÕnÕz konularla yüre÷inizi birleútirmenizi büyük bir
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takdirle karúÕlÕyorum. Hem Alpagut’un, hem Özdemir’in coúkusunu büyük
bir takdirle görüyorum. Türk iú hukukunun gelece÷i vardÕr, iyi ellerdeyiz,
sa÷lam ellerdeyiz, sa÷lam beyinler tarafÕndan kontrol ediliyoruz diyorum
kendime.
ùimdi Türkiye’yi Avrupa’ya taúÕmak lazÕm. Avrupa Birli÷i’ne tam
üye olmak için de÷il, Acquis communautaire’nin tamamÕnÕ Türkiye’ye getirmek için Avrupa’dan vazgeçmememiz lazÕm.
Baúbakan, yeni dalga Türkiye’yi gene te÷et geçsin diyecekse onun hazÕrlÕ÷ÕnÕ yapÕp Türk sanayini bu yeni devrede hazÕrlayÕp ortaya çÕkarmamÕz
lazÕm.
Bu salonun insanlarÕna ben yalnÕz, bu 400 kiúinin iki gün devamlÕ olarak buraya gelip bu semineri büyük bir dikkatle izlemesinden dolayÕ teúekkür etmiyorum; teúekkürüm, onlarÕn yarÕn bu iúe verecekleri emek ve iú hukukunun ve çalÕúma hukukunun geliúmesi için tatbikatta gösterecekleri maharet içindir.
Biz yeni devrenin insanlarÕyÕz. Söyledi÷im hocalarla asistanlÕ÷ÕmÕn
baúlangÕcÕndan bugüne kadar geçen hayatÕmda, ömrümün ciddi bir bölümünü tamamlamÕú hâldeyim. Ama coúkum úu: Türkiye’nin sanayisi bugün
dünya sanayisine kafa tutuyor. 126 ülkeye sanayi mamulü ihraç ediyoruz;
Türk iúçisiyle, Türk mühendisiyle bunu yapÕyoruz. Türk bilim adamlarÕ bize
yol gösteriyor. Türk mühendisleriyle, Türk araútÕrmacÕlarÕyla dünyanÕn artÕk
çekindi÷i bir sanayi ülkesi olduk. ùimdi TøSK’in buna devam etmesi lazÕm.
Bunu yaparken de, iúçi konfederasyonlarÕmÕzÕ ve onlarÕn de÷erli baúkanlarÕnÕ, yöneticilerini ve birey olarak iúçilerimizi yüceltiyorum. Bugün 126 ülkeye sanayi mamulü ihraç ediyorsak, bu Türk iúçisi sayesinde olmuútur. Hepsi,
-burada gÕyaplarÕnda tekrar söylüyorum- elleri öpülecek Türk iúçileridir; ben
bunu TøSK BaúkanÕ olarak bütün kalbimle söylüyorum.
Bu yeni devrede Türkiye’ye güveniyorum, Türk iúçisine güveniyorum, Türk bilim adamÕna güveniyorum, TøSK’e de güveniyorum, onu da
açÕkça söyleyeyim. TøSK gibi teúkilatlarÕn da var olmasÕ için çaba sarf ettik
ve bunun devam etmesi için bunlarÕn ayakta kalmalarÕna güveniyorum.
YarÕn Ankara’ya gidece÷iz ve 2821 ve 2822 sayÕlÕ yasalar için SayÕn
ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanÕnÕn huzurunda Üçlü Konseyde belki son
defa olarak yasalara son úeklini verece÷iz. Bu iúi bitirir bitirmez de, ÇalÕúma
ve Sosyal Güvenlik BakanÕndan rica edece÷im, bu son tasarÕlarÕ üniversitelere göndersin, sizlerin kritikleri tekrar ortaya çÕksÕn ve bu yeni kanunlarÕ
bilimin bakÕú açÕsÕna göre yapmÕú olalÕm diyece÷im. Bu toplantÕyÕ yarÕn
ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanÕna bu úekilde, burada çekilmiú foto÷raf- 197 -

larÕ da göstererek, sizin resimlerinizi havi broúürleri vererek anlataca÷Õm.
Bugünkü toplantÕmÕz yerine vardÕ; bundan dolayÕ, bu iúi tertip eden
baúta Genel Sekreterim SayÕn Bülent Pirler ve ekibine ve 23 tane iú kolunda
benimle beraber çalÕúan TøSK’in de÷erli üyelerine, siz de÷erli misafirlerimize ve bu iúe büyük emek veren siz bilim insanlarÕna teúekkür ve úükran sunuyorum.
Hepinize çok teúekkür ediyorum.
SayÕn Ali Nafiz Konuk katkÕlarÕnÕzla bu oturumu çok güzel yönettiniz;
size de çok teúekkür ediyorum. Bu baúarÕlarÕn bu úekilde devam etmesini
diliyorum.
Çok teúekkürler.
*****
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